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اول دفـــــــــــــتر
  ضرورت بازگشت به معارف قرآن و اهل بيت عليهم 

السالم
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ضرورت بازگشت به معارف قرآن 
و اهل بيت عليهم السالم

اول دفتر

مدير مسئول                                                                                                                                            
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سخن گفتن از ضرورت باز گشت به مکتب و معارف قرآن و اهل 
ــالم در اصلی ترين کانون تشيع در جهان و با وجود  بيت عليهم الس
ــاله نظامی اسالمی  شيعی در آن، شايد برای بسياری  استقرار سی س
ــخن  ــت که س امری غريب و غيرمنتظره بنمايد اما واقعيت اين اس
گفتن از مظلوميت و مهجوريت اهل بيت عليهم السالم و به تبع آن 
ــته و نيازمند توضيح و تبيين  مهجوريت قرآن همچنان ضرورت داش
است. درست است که اکنون ايران اسالمی و شيعی کانون گرمترين 
ــات و محبت ها نسبت به اهل بيت عصمت و  ــورترين احساس و پرش
ــت اما از ذکر اين نکته نيز نمی توان فرو  ــالم اس طهارت عليهم الس
ــات و ابراز محبت ها، تعلق معرفتی  گذار کرد که همپای اين احساس
ــالم  ــه مکتب و معارف نورانی اهل بيت عليهم الس ــه  ای ب و انديش
گسترش و تعميق نيافته و بلکه به دليل عواملی بعضا رو به تضعيف 

نهاده است.
ــن مظلوم ترين دوحه  ــد مظلوميت اي ــک مهم ترين بع ــدون ش ب
ــا و برخوردهای  ــتم ها و جفاه ــريت، س و خاندان در طول تاريخ بش
ــت بلکه بايد گفت  ــمنان با آنان نبوده اس ــاوت آميز و خونين دش قس
ــت پيامبر خاتم  ــن مظلوميت، محروم کردن ام ــن جهت اي مهمتري
ــريت از  ــلم و بلکه کل بش ــی اهللا عليه و آله و س ــان صل و آخرالزم
زالل آموزه ها و معارف بی بديل و انسان ساز اين شجره طيبه بوده 

است.  
ــهادت اميرالمؤمنين علی عليه السالم را  آنچه مصيبت جانکاه ش
ــموم کردن سبط اکبر پيامبر صلی اهللا عليه  در محراب عبادت و مس
و آله و سلم و حادثه جانخراش عاشورا و ديگر مصائب وارده بر اهل 
ــتن را بر اين مصائب مجاز و  بيت را مضاعف می کند و خون گريس
سهل می کند، فاصله انداختن بين عقول و انديشه ها و جانهای مردم 
با معارف وحيانی و علم مصبوب اين خاندان بوده است. شجره خبيثه 
ــان در  ــی اميه و بنی عباس به موازات همه جنايتها و قساوتهايش بن
حق اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السالم لحظه ای از کشيدن 
ــن گوش و عقل و دل مردم با تعاليم و آموزه های  ديوارهای بلند بي

حيات بخش عترت رسول صلی اهللا عليه و آله غافل نشدند. 
ــالم ناب  ــه تهاجم فرهنگی و عقيدتی عليه اس ــک نطف بدون ش
ــد که امويان  ــته ش ــدی و علوی صلوات اهللا عليهما آنگاه بس محم
ــالم بر آمدند و  ــگ يونانی به جهان اس ــدد وارد کردن فرهن در ص
ــوی  ــيس بيت الحکمه در مقابل بيت العتره از س اين حرکت با تاس
ــی وارد مرحله تازه ای شد. امويان و عباسيان اين نکته  مأمون عباس
را به درستی دريافته بودند که با خانه نشين کردن اهل بيت عليهم 
ــی و وحيانی  ــی علوم و معارف قرآن ــه تنها حامالن واقع ــالم ک الس
ــود، لذا در پی  ــه در خآل فرهنگی و عقيدتی رها می ش ــد، جامع بودن
ــفی  تقويت جريان های فرهنگی اعم از فقهی، حديثی، کالمی، فلس
و عرفانی (تصوف) برآمدند که رو در روی معارف و تعاليم اهل بيت 
بودند و مرجعيت علمی آنان را انکار می کردند. برای پاسخ بدين نياز 
ــو به تقويت نحله های حديثی و فقهی و کالمی رو  بود که از يک س
در روی اهل بيت عليهم السالم از جمله اشاعره و معتزله۱ پرداختند 

ــوی ديگر متوجه سرزمين يونان که تحت سيطره امپراطوری  و از س
رم بود شدند و به انتقال و ترجمه متون فلسفی پرداختند. 

ــر پيکره  و  ــر بود و زخمی ب ــی مؤث ــگرد خلفای جور بس اين ش
ــان تازه و جانگداز  ــالم ناب وارد کرد که همچن ــه فکری اس منظوم
ــحاق کندی که از او با عنوان اولين فيلسوف مسلمان ياد  ــت. اس اس
می شود و جزء مترجمان آثار فلسفی بود و سخت مورد توجه خلفای 
ــی، يکی از فعاليت های علمی خود را اين قرار داد که کتابی با  عباس
ــنگری  عنوان «تناقض القرآن» تاليف کند که البته با مداخله و روش
ــگری عليه السالم از اين تصميم خود منصرف شد.  امام حسن عس
ــفه به شيوه ديگری در برابر قرآن متوسل  البته پس از کندی فالس
ــدند و آن تأويل غير ضابطه مند آيات قرآن  بر مبنای مفروضات  ش
ــفی بود که آثار ويرانگر آن کمتر از کار کندی نبوده  و تمايالت فلس

است. 
نهضت ترجمه، دو جريان در برابر اسالم ايجاد کرد؛ يکی فلسفه 
ــان با هم پيوندها  ــر چه در مآل اين دو جري ــری تصوف؛۲ اگ و ديگ
ــابهات وثيقی دارند. اين دو جريان از جمله عوامل مهمی بودند  وتش
ــارف و علوم آل  ــری و روحی جامعه از مع ــه موجب انصراف فک ک
ــی که دعبل در  ــدند؛ مصيبت ــد صلوات اهللا عليهم اجمعين ش محم

وصف آن سرود: 
مدارس آيات خلت من تالوة 
و منزل وحی مقفر العرصات  

ــی که  از  ــزول وحی اله ــرآن و محل ن ــات ق ــه های آي (مدرس
آموزندگان خالی است.)

ــان، و در دوران  ــاگردان ايش ــالم و ش البته اهل بيت عليهم الس
غيبت فقها و علما و متکلمين شيعه، در مقابل اين تهاجم عقيدتی و 
فرهنگی ايستادگی کردند اما حمايت گسترده حکام جور از فرهنگ 
مهاجم و مروجان آن، پيوسته زمينه بسط آن را فراهم می کرد. با اين 
ــالم، شيعه اثنی  ــنگريهای اهل بيت عليهم الس وجود، مقابله و روش
عشری را در برابر يونان زدگی فلسفی و عرفانی تا حد بسيار زيادی 
ــالم با متکلمان فرق ديگر  حفظ کرد. مناظرات اهل بيت عليهم الس
ــياری از احاديث نورانی آنان دقيقا و مستقيما ناظر به پاسخ  و نيز بس
ــت که فلسفه و يا عرفان و تصوف منشأ  ــبهات و القائاتی بوده اس ش
ايجاد آن بوده اند. حجم بسياری از روايات اعتقادی ما نظير روايات 
کتاب توحيد صدوق، رد و نقد نظريه فلسفی و عرفانی وحدت وجود 
است که به زعم فيلسوفان و عرفا نقطه اوج انديشه شان می باشد. 

ــام بن حکم متکلم برجسته و شاگرد مخصوص امام صادق  هش
عليه السالم اولين رديه را بر ارسطو نوشته است و از مقابله کنندگان 
ــی يحيی برمکی  ــت تا آنجا که وقت ــا يونان زدگی بوده اس جدی ب
ــی رفته و  ــدد آزار و اذيت و قتل او برمی آيد نزد منصور عباس در ص

مهمترين اتهام و جرم او را مخالفت با فلسفه برمی شمارد.۳
ــاذان صحابی  خاص  ــه تصانيف ۰۸۱ گانه فضل بن ش  از جمل
امام جواد، امام هادی و امام عسکری عليهم السالم کتاب الرد علی 

الفالسفه است.۴ 
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نهضت علمای شيعه در مخالفت با يونان زدگی فلسفی و عرفانی 
در دوران غيبت نيز با قوت ادامه می يابد. شيخ مفيد (م ۳۱۴ ق) فقيه 
ــفه و عرفان  ــته، درآثار متعدد خود به نقد مبانی فلس و متکلم برجس
ــاد» و «الرد علی  ــوف فی االتح ــردازد. دو اثر «جوابات الفيلس می پ
اصحاب الحالج» اساسا به همين منظور به نگارش در آمده است.۵ 
قطب الدين راوندی (م ۳۷۵) ديگر فقيه و متکلم مشهور شيعه با 
ــفه» به ستيزی صريح با آرای فلسفی  نگارش کتاب «تهافت الفالس
ــردازد.۶ راوندی در کتاب ديگر خود با عنوان الخرائج و الجرائح  می پ
می نويسد: «فالسفه اصول اسالم را اخذ کرده، سپس آنها را بر طبق 
ــير و تاويل کردند... آنان در ظاهر با مسلمانان توافق  آرای خود تفس
دارند اما در واقع، افکار و نظرات آن ها در جهت هدم اسالم و اطفاء 
نور شريعت است».۷ کتاب «نقض شبه الفالسفه» (پاسخ به شبهات 
ــفه) نوشته فقيه مشهور، ابوالمکارم حلبی (م ۵۸۵ ق)، از ديگر  فالس

آثار متقدمان شيعه در نقد و رد انديشه های فلسفی است. ۸
ــته ترين علمای شيعه در  عالمه حلی (م ۶۲۷ ق) يکی از برجس
عرصه های گوناگون فقه و اصول و حديث و کالم نيز ستيز علمی بی 
ــته  ــری و فرهنگی يونان به عالم اسالمی داش ــی با واردات فک امان
ــرح تجريد االعتقاد» او اثری کالمی است که در  ــت. کتاب «ش اس
ــفی رفته و به رد و نقض  ــراغ عقائد فلس موضوعات گوناگون به س

آنها می پردازد. 
ــياری به  ــيخ بهايی (م ۱۳۰۱ ق) نيز بر خالف تصور رايج بس ش
نفی فلسفه يونانی می پردازد و ضمن اشعاری، سخت از فيلسوفان و 

ريزه خواران سفره ارسطو و افالطون نکوهش می کند: 
ای کرده به علم مجازی خو
نشنيده ز علم حقيقی بو
سرگرم به حکمت يونانی
دلسرد ز حکمت ايمانی...
تا چند چو نکبتيان مانی

بر سفره چرکين يونانی...
سؤر المؤمن فرموده نبی

از سؤر ارسطو چه می طلبی...
اين علم دنی که تو را جان است

فضالت فضايل يونان است۹
ــانی داماد مالصدرا ياد  ــن فيض کاش همچنين بايد از مال محس
ــفی و  ــدرس و تدريس و تاليف آثار فلس ــالها ت کنيم که عليرغم س
ــلک علمی پيشين  ــلوک و مس ــالهای پايانی عمر از س عرفانی در س
ــت کشيد و اعالم بازگشت به معارف قرآن و عترت نمود و  خود دس
آثاری در اين زمينه از جمله رساله االنصاف به نگارش در آورد. وی 
ــاله می نويسد: « ... و چندی در طريق مکالمات  در فرازی از اين رس
ــد پروازی های  ــم پيمودم و يک چند بلن ــه تعلم و تفه ــفين ب متفلس

متصوفه در اقاويل ايشان ديدم، فتمثلت بقول من قال:
خدعونی نهبونی اخذونی غلـــبونی          

وعدونی کذبونی فالی من اتظلم»۱۰

ــيعه، موالنا عالمه محمد باقر مجلسی، ديگر  محدث عاليقدر ش
عالم شيعی است که به نقد و رد مبانی فلسفی و نشان دادن تعارض 
ــالم در آثار گوناگون خود  آنها با معارف قرآن و اهل بيت عليهم الس
ــت که خود می تواند موضوع تدوين  از جمله بحاراالنوار پرداخته اس

يک کتاب مستقل باشد. 
ــريح جبهه گيری های عالمان و فقيهان شيعه در برابر  اساسا تش
ــيع را می طلبد که از  ــفی و عرفانی خود مجالی وس يونان زدگی فلس
ــيع، تاريخ ستيز  ــت۱۱ اما چکيده آن که تاريخ تش اين مقال خارج اس
ــاخته بشری يونانی و هندی و ايرانی و  با معارف خود بنياد و خود س
... و دفاع از علم مصبوب و معارف وحيانی قرآن و اهل بيت عليهم 
ــالم بوده است و تنها در دو مقطع تاريخی است که گرايش های  الس
ــيعه ظهور و  ــفی و يا عرفان صوفيانه در ميان برخی عالمان ش فلس
ــی در دوران صفويه با ظهور عالمانی چون  بروزی ويژه می يابد. يک
ــت که البته با مخالفت بزرگانی چون عالمه  مالصدرا و ميرداماد اس
ــيخ بهايی و مال محمد طاهر مؤمن قمی مواجه می شود  مجلسی، ش
ــن مقطع صدای  ــت که البته در اي ــم قرن اخير اس ــری در ني و ديگ
منتقدان و مخالفان بنا به عواملی فروتر از صدای مروجان بوده است 
و جريان ترويج فلسفه و عرفان يونانی که به غلط موسوم به فلسفه 
اسالمی شده است، اوج گرفته است و محصول چنين فضايی، فاصله 
ــت. ما  ــری روز افزون از معارف نورانی قرآن و اهل بيت بوده اس گي
ــی و  هم اکنون در عرصه های گوناگون فکری و فرهنگی و آموزش
ــاهده  ــانه ای رد پای اختالط و امتزاج معرفتی و عقيدتی را مش رس
ــه ها و مبانی مخلوط و مغشوش به پای  می کنيم و اغلب اين انديش
ــيعی نوشته می شود و بسياری از  ــالمی و ش معارف اصيل دينی و اس
ــارف صحيح دينی را دارند، بنای  ــار بويژه جوانان که عطش مع اقش

عقيدتی خود را بر اين انديشه های ممزوج و مغشوش می نهند. 
ــفه  در همين جا بايد نکته ای ديگر را بيافزاييم که عالوه بر فلس
ــم فرهنگی غرب قديم و  ــی زاده که محصول تهاج ــان يونان و عرف
ــفه و  ــت، ما زخم هجوم فلس ــه مبانی وحيانی و اسالمی اس کهن ب
مکتب مدرنيسم را ـ که در تحليلی عميق ريشه های آن را در فلسفه 
ــت ـ در يک صد سال اخير بر پيکر داريم و اين  يونانی می توان جس
ــت. حتی آن  ــيعی اس مورد غفلت زيانبار حوزه های علمی دينی و ش
گروه از عالمانی که به بيگانگی فلسفه با آموزه های وحيانی پی برده 
ــری بيگانه يونانی  ــی را از مبانی فک ــه خلوص معارف دين و دغدغ
ــب دارند، اغلب از خطر هجوم مبانی فکری و فرهنگی مدرنيته  نس
ــادگی و يا غفلت  ــه بنيان های دينی، غافل بوده و از کنار آن به س ب
ــروز از حجاب های مهم و  ــد ام می گذرند، در حالی که اگر قرار باش
ــخن بگوييم به  ــی فهم و مراجعه به معارف قرآن و عترت س اساس
ــفه و عرفان و مدرنيته تشکيل دهنده  ــيد که فلس مثلثی خواهيم رس
ــه ضلع آن هستند. (البته در باب مدرنيته عالوه بر مطالبی که در  س
ــمات در بخش دفتر ويژه در باب علوم انسانی آورده  ــماره س اين ش

ايم، در شماره های آتی نيز مطالبی را عرضه خواهيم کرد) . 
ــت بر طرح اين مطلب که  آنچه تا به اينجا گفتيم مقدمه ای اس
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ــه  ــون از مهمترين وظايف عالمان دين و پيروان مکتب و مدرس اکن
اهل بيت عليهم السالم حجاب زدايی از معارف ثقلين و معرفی علوم 
و حقايق ناب وحيانی به شيعيان و ايتام آل محمد صلوات اهللا عليهم 

است و ابن البته امری حساس و خطير و ظريف است. 
ــفه  ــياری از مروجان و مدافعان کنونی فلس ــح اين که بس توضي
ــان  ــتند که از بن وجودش ــان در زمره عالمان ارجمندی هس و عرف
ــيع  ــالم و مدافع مذهب تش ــب و مخلص اهل بيت عليهم الس مح
ــفی و عرفانی شان در جهت  ــتند و بر اين باورند که مشی فلس هس
ــت و هيچ نزاع و اختالف کبروی با  ترويج معارف قرآن و عترت اس
ــفه و عرفان ندارند و همه نزاع بر سر صغرا  منتقدان و مخالفان فلس
ــيعی  ــته ش ــت. به عبارت ديگر ما با هيچ عالم برجس و مصاديق اس
ــتيم که بگويد علی رغم مخالفت مبانی فلسفه و عرفان   مواجه نيس
ــتم. حتی از جمله  با معارف قرآن و عترت، من مدافع اين مبانی هس
ــعارهای مالصدرا اين بوده است که مرده باد فلسفه ای که مبانی  ش
ــد. در واقع مالصدرا بر اين  ــائل آن مخالف کتاب و سنت باش و مس
باور بوده است که همه تالش فلسفی و عرفانی اش در جهت ترويج 

آموزه های کتاب و سنت است.
ــرا از اين جهت که بيانگر تفاهم در نيت  ــه اين وحدت در کب البت
و انگيزه مدافعان و مخالفان فلسفه است، امری مغتنم و اميد آفرين 
ــالف در صغرا نيز به  ــوی ديگر نمی توان از کنار اخت ــت اما از س اس
ــت؛ چرا که اگر در صغرا دچار خطا شده و مفاهيم را  ــادگی گذش س
ــم، نتيجه و حاصل کار، با آنان که از  ــر مصاديقی غلط تطبيق دهي ب
ــتند، تفاوت زيادی نخواهد داشت و ای بسا  ــاس منکر کبرا هس اس
ــته باشد. از اين رو تفاهم در مفاهيم و  نتايج زيان بارتری در پی داش
اهداف نبايد مانع از گفتگو و محاجه و رد و نقد يکديگر در مصاديق 
ــد و آنچه در اين معرکه علمی و فکری بايد  ــالک باش و راهها و مس
ــه نيت و انگيزه و  ــد، حفظ حريمها و عدم تعرض ب ــورد توجه باش م

شخصيت عالمان شيعی و محب اهل بيت عليهم السالم است.
ــت داريد، قرار است عرصه و  ــريه ای که در دس ــمات»، نش «س
ــه موضوع فلسفه، عرفان و  ميدانی برای گفتگو و محاجه پيرامون س
ــه مهمترين حجابها و موانع روزگار  ــهـ  که به زعم ما از جمل مدرنيت
ــد و اين مهم در فضايی  کنونی در رجوع به قرآن و عترت اند ـ باش
دوستانه و عاری از برخوردهای خصمانه و موهن صورت پذيرد و اگر 
چه از جهت نقد حرفها و ديدگاهها و باورها بر اساس مبانی قرآن و 
ــت اما از جهت حفظ شخصيت و نيز  عترت خط قرمزی در بين نيس
ــت نيتهای پاک و واليت مدار عالمان و صاحب نظران مورد  پاسداش

نقد و رد، کمال مواظبت و دقت را خواهد داشت.

درودى نثـار شـهيدان و سپاسـى از نعمـت عظيـم 
جمهورى اسالمى

ــکرگزار نعمت عظيم  ــماره سمات ضروری است ش در اولين ش
ــانی ها و خون پاک ده ها هزار از  ــالمی  که ثمره جانفش جمهوری اس
ــتان و شيعيان اهل بيت عليهم السالم و مجاهدت های عالمان  دوس

ــيع و در رأس همه حضرت امام خمينی ـ قدس سره الشريف ـ  تش
ــأنه ـ باشيم و  ــمه و تعالی ش ــت، به درگاه خداوند منان ـ عز اس اس
آرزوی سالمتی رهبر فرزانه و فرهيخته انقالب اسالمی حضرت آيت 
اهللا العظمی خامنه ای را تا ظهور حضرت بقية اهللا االعظم حجت بن 
الحسن العسکری ـ ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ـ که بنيانگذار 
ــاء و اولياء و صلحا و  ــورد آرزو و انتظار همه انبي ــت کريمه و م دول
مستضعفان در پايان ظلمت آخرالزمان است و جمهوری اسالمی نيز 

پيوسته تمنای اتصال به آن دولت موعود را دارد، داشته باشيم. 
ــرزمينی متولد می شود که رهبر آن  ــمات در روزگاری و در س س
ــی  ــدی ترين و پي گيرترين مدافعان بحث و گفتگو و آزادآنديش از ج
ــور به  ــر و اعتقادات اهالی اين کش ــور تعالی و تعميق تفک ــه منظ ب
ــت. صاحب اين قلم در حالی انتشار سمات را آغاز  ويژه جوانانش اس
ــريه ( روزنامه  ــئوليت دو نش ــته خود تجربه مس می کند که در گذش
کيهان و هفته نامه صبح) را از سر گذرانده است و در کمال آزادی و 
انتخاب آنچه را به مصلحت دين و کشور و مردم مي دانسته است (اگر 
ــته و  ــخيص هايش را ندارد) نوش چه ادعای صائب بودن در همه تش
منتشر کرده است و مکررا مورد لطف و تشويق رهبر معظم انقالب، 
نه به خاطر ستايش و مداحی از جمهوری اسالمی که به خاطر طرح 
ــور و نظام قرار  ــتی های موجود در کش ــا از کاس ــياری از انتقاده بس
ــت. اينک نيز در آغاز سومين تجربه مطبوعاتی، سعه صدر  گرفته اس
ــی گسترده تر از گذشته می بينم،  مسئوالن جمهوری اسالمی را بس
ــر، مصاف هايی عظيم را در مقابل  ــرا که در بيش از يک دهه اخي چ
ــت و  ــر گذرانده اس هجمه هايی بزرگ و خطرناک، پيروزمندانه از س
هاضمه ای بس قوی تر يافته است. قلم زدن در چنين فضايی مايه 
ــکر گزاری به درگاه خداوند متعال است که فرمود: لئن  مباهات و ش

شکرتم ألزيدنکم و لئن کفرتم إن عذابی لشديد.
                                                                                                                                                      
     والحمد هللا رب العالمين
                 

پى نوشت ها:
۱. علی رغم آنکه معتزله و اشاعره دو جريان رودرروی يکديگر بودند اما هر دو در ضديت با 
مبانی علمی و اعتقادی اهل بيت عليهم السالم ـ که نه چون اشعری ها جبر مطلق بود و نه 
چون معتزلی ها تفويض مطلق بلکه امری بين جبر و تفويض بود ـ و نيز در نفی مرجعيت 
ــه به کار بنی اميه و بنی عباس  ــالم متحد بودند لذا هر دو نحل ــل بيت عليهم الس علمی اه
می آمدند اگر چه بعضا در مقاطع مختلف  يکی بر ديگری توسط خلفا ترجيح داده می شد.

۲ . منشأ اساسی عرفان از نوع ابن عربی و آنچه در آثار مالصدرا به عنوان جمع بين عرفان 
و فلسفه جريان دارد، آثار افلوطين يونانی است ..

۳. شيخ طوسی، اختيار معرفة الرجال ۵۳۰/۲ 
۴. رجال نجاشی/ ۳۰۷ 
۵. رجال نجاشی /۴۰۰ 

۶. معجم رجال الحديث ، ۹۷/۹
۷. الخرائج و الجرائح، ۱۰۶۱/۳ 
۸. حر عاملی، أمل اآلمل، ۱۰۵/۲

۹ . کشکول شيخ بهايی، ۲۹
۱۰. ده رساله محقق بزرگ فيض کاشانی / ۱۹۹-۱۸۳ 

ــرت»  فصل «جبهه  ــفه از منظر قرآن و عت ــدان می توانند به کتاب «فلس ــه من ۱۱ . عالق
تاريخی عالمان تشيع در برابر فلسفه» به قلم نگارنده مراجعه کنند.
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مقـــــــاالت
 نقـد نظريه مالصـدرا دربـاره معـاد/ محّمد تقى 

مصباح يزدى 
 افسانه وجود مجردات/ حسن ميالنى

 بررسـى اسالميّت فلسـفه از منظر آيت اهللا ميرزا 
مهدى اصفهانى/ حسين مفيد

 دفاع از حديث/ مهدى حسينيان قمى
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محّمد تقى مصباح يزدى

نقد نظريه مالصدرا در باره معاد 

مقاله1
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آيت اهللا محمد تقى مصباح يزدى در سال 
ــى در شهر يزد ديده به  ۳۱۳۱ هجرى شمس
جهان گشود. وى تحصيالت مقدماتى حوزوى 
را در يزد به پايان رساند و براى ادامه تحصيل 
عازم نجف شد، اما به علت مشكالت فراوان 
ــال براى ادامه تحصيل به  مالى، بعد از يكس
قم هجرت كرد. از سال ۱۳۳۱ تا سال ۱۳۳۹ 
ــره)  ــل (قدس س ــام راح ه.ش در دروس ام
ــير  ــركت و در همين زمان، در درس تفس ش
ــفار مالصدرای  ــفاى ابن سينا و اس قرآن، ش
ــرکت كرد.  ــه طباطبايى (رحمة اهللا) ش عالم
ــال از درس  ــت اهللا مصباح حدود پانزده س آي
ــت اهللا بهجت (ره) بهره برد. بعد از آن  فقه آي
كه دوره درسى ايشان با حضرت امام به علت 
تبعيد حضرت امام قطع شد، استاد به تحقيق 
ــالم، از جمله بحث  ــث اجتماعى اس در مباح
جهاد، قضا و حكومت اسالمى، پرداخت. وى 
ــوى نيز حضورى فعال  در مقابله با رژيم پهل
ــهيد  ــه از آن جمله، همكارى با ش ــت ك داش
ــتى، شهيد باهنر و حجة االسالم و  دكتر بهش
ــلمين هاشمی رفسنجانى است و در اين  المس
ــار دو نشريه با نام هاى "بعثت" و  بين، در انتش
ــت كه تمام امور انتشاراتى  "انتقام" نقش داش

اثر دوم نيز به عهده ايشان بود.
 ايشان همچنين در اداره مدرسه حقّانى به 
همراه آيت اهللا جنتى، شهيد بهشتى و شهيد 
ــت و حدود ده سال در  ــى فعاليت داش قدوس
ــه به تدريس فلسفه و علوم قرآنى  اين مدرس
ــد از انقالب  ــت. از آن پس، قبل و بع پرداخ
ــام خمينى  ــت و ترغيب ام ــالمى با حماي اس
ــه و مؤسسه را  ــگاه، مدرس (ره)، چندين دانش
راه اندازى كرد كه از مهم ترين آنها مى توان 
از بخش آموزش در مؤسسه در راه حق، دفتر 
ــگاه و بنياد فرهنگى  ــكارى حوزه و دانش هم

باقرالعلوم نام برد. 
ــت  ــم اكنون رياس ــاح ه ــت اهللا مصب آي
مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى (ره) 
را برعهده دارد. وی در سال ۱۳۶۹ به عنوان 
ــتان خوزستان  نماينده مجلس خبرگان از اس
ــه نمايندگى مجلس  ــز از تهران ب و اخيرًا ني
ــت. ايشان داراى  ــده اس خبرگان برگزيده ش
ــفه  تأليفات و آثار متعددى در زمينه هاى فلس

اسالمى، الهيات، اخالق و عقايد مىباشد. 

در اين جلسه می خواهيم به ارزيابی نظريه مرحوم مالّصدرا درباره «معاد جسمانی» 
ائيين قرار  بپردازيم. می دانيد که نظريه ايشان درباره معاد جسمانی، در مقابل اَتباع مشّ
ــانی به  ــتند و معتقد بودند که اگر نفس انس دارد که آنها معاد را مطلقًا روحانی می دانس
ــد نمی تواند ادراکات جزئی داشته باشد و  ــته باش ماده و بدن مادی عنصری تعلّق نداش
تنها می تواند مفاهيم کلی را درک کند. الزمه اين حرف، اين است که آن چه در انسان 
ــد. آن وقت اگر اين  ــت که فقط معانی کلی را درک می کن ــی می ماند «نفس» اس باق
معانی و قضايايی را که درک می کند، قضايای حقی باشد، يک ابتهاج نفسانی برای او 
ــد  باقی می ماند و از اين ادراکات عقلی خود لَذّت روحانی می برد. و اگراعتقاداتش فاس
ــد و مخصوصًا جهل مرکّب داشته باشد، به اين ادراکات فاسد خود معذَّب است و  باش
اَلم روحانی هميشگی بر او عارض می شود. سعادت و شقاوت، و ثواب و عقاب اخروی 

را به همين ابتهاج يا تَالُّم روحانی از ادراکات معانی کلّی عقلی توجيه می کردند.
ــاالً می گفتند: آنچه در  ــمندان اجم ــيخ الرئيس و برخی ديگر از دانش  البتّه مثل ش
شرع آمده ما قبول داريم، ولی با برهان عقلی نمی توانيم آن را ثابت کنيم. آنچه بحث 
ــت و عمده اشکالشان همين بوده که إدراکات  ــفی به آن نائل می شود، همين اس فلس

جزئی را برای نفس نمی توانستند ثابت کنند. 
ــيار قوی دارد  ــل اين نظريه، ديدگاه مرحوم صدرالمتألّهين نقطه مثبت بس در مقاب
که ايشان با إثبات مرتبه مثالی و برزخی برای نفس إثبات کردند که نفس بدون بدن 
ــانی داشته باشد؛  مادی دنيوی نيز می تواند إدراکات جزئی وطبعًا آالم و لذّت های نفس
ــائيين که إدراکات حسی و خيالی  مخصوصًا که در اين عالم هم ( بر خالف تصور مشّ
را مربوط به بدن يا دخالت آن می دانستند)، ايشان إثبات کردند که إدراک، مطلقًا مجرد 
ور حسيه و  ــت. در همين عالَم هم مرتبه مثال نَفس است که صُ ــت و مال بدن نيس اس
خياليه را درک می کند و تألّمات يا لذّت هائی که برای نفس حاصل می شود مال جسم 
ــت، بلکه مال روح است در مرتبه تجرد مثالی و اين مرتبه برای نَفس باقی است.  نيس
ــت؛ بلکه اين إدراکات در آن عالم قوی تر از  بنابراين، همه إدراکات برای او باقی اس
إدراکات نَفس در اين عالم است؛ زيرا که در آنجا نَفس ديگر مشغول تدبير بدن است 
ــود اين را نقطه مثبتی برای نظريه صدرالمتألّهين نسبت  و تعلُّقات مادی ندارد و می ش
ائيين مجبور بودند برای پافشاری در نظر  ــائيين تلقی کرد؛ زيرا مشّ به نظريه اتباع مشّ
ــی تأويل کنند؛ کما اين که خيلی ها  ــنّت را به معانی عقل خود، همه بيانات کتاب و س
چنين کرده اند و اين، کار بسيار دشواری است. اما ايشان در آيات و رواياتی که مربوط 
ات و آالم اُخروی است، هيچ اجباری به اين تأويالت ندارند و می گويند إدراکات  به لذّ

ات جزئی در آن عالم هم موجود است و اين يک نقطه مثبت است. و لذّ
ــت که در  ــد، اين اس  نقطه مثبت ديگری هم که می توان برای اين نظريه قائل ش
ــت که جمع آن با اين  ــت، چيزهائی هس آيات و رواياتی که مربوط به عالم آخرت اس
ــت. مثالً درباره اين که بهشت  ــکل اس ديدی که ما به اين عالم می نگريم ، خيلی مش
ــالم تحقّق پيدا می کند و جهنّم در نقطه ديگری مثالً حضرموت يا باطن  ی السدر واد

اشاره
ــی از حضرت آيت اهللا مصباح  ــه در زير از نظر گراميتان می گذرد تقرير درس آنچ
يزدی است که طی آن به نقد و بررسی نظريه مالصدرا در موضوع معاد پرداخته 
ــاره  ــت نظريه مالصدرا در مورد معاد اش ــه دو نقطه مثب ــان در ابتدا ب ــت. ايش اس
ــی ای که در مجموع به اين نظريه وارد است،  ــپس به ده اشکال اساس کرده و س
می پردازند. اين متن از سوی يکی از حاضران در درس در اختيار سمات قرار داده 

شده است.

www.ebnearabi.com پژوهشى درباره ابن عربى ، عرفان و تصوف



زمين و رواياتی هست که مثالً اهل بهشت در وادی السالم محشور 
ــات و روايات برمی آيد  ــوند. از طرف ديگر، از ظاهر بعضی آي می ش
ــت؛ آن وقت اين را چگونه می توان جمع  ــت در آسمان اس که بهش
ی از زمين.  ــت هم در آسمان است و هم در نقطه خاصّ کرد که بهش
اشکال بزرگ تر اين است که اين نقطه زمينی که به عنوان بهشت 
ــود، جای محدودی است؛ اين همه نعمتهايی که  زمين معرفی می ش
ــت يک نفر بهشتی هفتاد  ــت وجود دارد و گاهی ممکن اس در بهش
ــه خاصّ زمين،  ــد . اين نقط ــته باش ــزار قصر از در و ياقوت داش ه
ــد. آن وقت اين همه  ــتی هم کافی نباش ــايد برای يک نفر بهش ش
ــوند، در اين نقطه زمين چگونه می توانند  ــور می ش مردمی که محش

زندگی کنند؟ 
به عالوه، حصول نعمت هايی که در آيات و روايات ذکر شده، با 
اين نظامی که در اين عالم برقرار است، وفق نمی دهد؛  مثالً ميوه ای 
که طعمهای مختلف داشته باشد يا نهرهايی از شير و عسل، اينها با 
نظام کنونی عالم جور در نمی آيد؛ مخصوصًا اين که هر کس هر چه 
ــود. يک قطعه زمين محدود حتی  بخواهد، فورا برايش فراهم می ش
ــد، اگر مؤمنی بيش ازاين خواست آيا  به اندازه کره زمين هم که باش
برايش فراهم می شود؟ آن وقت چگونه تزاحمی که بين اينها حاصل 
می شود، قابل حلّ است؟ وچيزهای بسيار ديگری که چون جزئيات 
ــی کنيم، درمی يابيم که با نظام دنيوی توافق ندارد.  روايات را بررس
ــرش در مشرق و پايش در مغرب  ــی حوريه ای دارد که س مثال کس
ــت؛ اگر بدن شخص، همين بدن دنيوی باشد، اين حوريه با اين  اس
حجم عظيم، چگونه موجب لذت آدمی می شود؟ و بسياری ازمطالب 
ديگر که در آيات و روايات هست و با وضع اين عالم جور درنمی آيد. 
اما ايشان با اين نظريه ای که ابراز کرده اند، می توانند اين مشکالت 
ــت و  ــم مثالی اس را حل کنند و می گويند اينها همه مربوط به جس
ــام مثالی تزاحمی نيست و هر انسانی می تواند جنّتی داشته  بين اجس
ها السمواتُ و األرض۱ (پهنايش به قدر آسمان ها  ــد که : «عرضُ باش
ــت)» و هيچ تزاحمی هم با انسان های ديگر نداشته باشد؛  و زمين اس
ــان تلقی کرد که  ــود نقطه مثبتی برای نظريه ايش اين را هم می ش
اين گونه مشکالتی که در آيات و روايات هست، با اين نظريه قابل 

حلّ است. 
ــان  ــود برای نظريه ايش ــل اين دو نقطه مثبت که می ش در مقاب
ــت که نمی توان آنها را ناديده  در نظر گرفت، نقطه های ضعفی هس
گرفت که بخشی از آنها، مربوط به تطبيق اين نظريه با ظواهر کتاب 
ــت. يکی از مهمترين مخالفت های اين نظريه با ظواهر  و سنّت اس
ــت که ايشان «إحياء بعدالموت» را به همان  ــنّت، اين اس کتاب و س
انتقال نفس از «عالم ماده» به «عالم مثال» و بعد به «عالم عقلی» 
ــير کرده  ــان ها از قيود را به خروج از عالَم طبيعت تفس و خروج انس
ــهاد کرده اند به اين که موت انتقال است از نشئه  اند و گاهی استش
ای به نشئه ديگر. ما می گوييم: در اين که موت انتقال است، بحثی 
ــت و صحيح است و مستندات روايی فراوان دارد؛ اما الزمه اين  نيس
ــد؛ يعنی وقتی  ــوت عين إحيای اُخروی باش ــت که م نظريه اين اس
انسان از عالم طبيعت جدا شد، تعلّقش از اين طبيعت قطع شد و وارد 
ــت.  ــت و چيز ديگری نيس عالم مثال گرديد، اين همان إحيای اوس
اساسًا «إحياء» را به همين معنا تفسير کرده اند؛ يعنی: قطع تعلّق از 
ــاده. پس موت يعنی انتقال از اين عالَم و قطع تعلّق از اين عالَم و  م
ــت. إحياء چيز ديگری غير از موت نمی شود.  «إحياء» هم همين اس
ــس از اين عالَم قطع تعلّق کرد، يعنی حيات پيدا کرده  همين که نف
ــه ظواهر آيات و  ــات اُخروی؛ در صورتی ک ــه حيات برزخی و حي ب
ــت. ظواهر آيات اين است که انسان می ميرد و وارد  روايات اين نيس
عالم برزخ می شود و اين «عالَم موت» است و سپس در روز قيامت 
ــود. اگر همين انتقال به عالَم ديگر« إحياء» است، ديگر  زنده می ش
م» جايی ندارد؛ مگر اين که بفرمايند:  ــم يحييکَُ «ثم يميتُکم» و «ث
ــان  ــم» يعنی انتقال از «عالَم برزخ » به «عالم عقلی . ايش «يحييکُ
ــی را برای همه قائل  ــان چنين انتقال ــياری از کلماتش ال اَقَل در بس
ــياری از نفوس به «عالَم عقلی» نمی رسند؛  ــتند و می گويند بس نيس
ــت و ترتيبی که  ــتند که إحياء نخواهند داش ــی هس پس اينها نفوس
ــت و إحياء در عالَم  ــده، ظاهرش اين نيس در آيات و روايات ذکر ش
ــت و ظاهر بسياری از آيات اين است که  قيامت، حقيقت ديگری اس
ــت روح است به بدن و اين را نمی توان انکار کرد و  «إحياء» بازگش

درا با آن سازگار نيست. تطبيق مطالب مالّصَ
ــت که طبق آيات و روايات، عالَم برزخ  ــکل ديگر در اين اس مش
ــوس تدريجًا و پس از مرگ وارد عالَم  ــت. نف غير از عالَم قيامت اس
ــت و طبعًا هنوز نفوسی  ــوند و ورود به آن يک باره نيس برزخ می ش
ــتند که وارد عالَم برزخ نشده اند؛ اما عالَم قيامت طبق نُصوص  هس
ــت که دفعتًا حاصل می شود و همه با هم  قرآنی و روايات، عالمی اس
و يک جا وارد عالم قيامت می شوند: «يوم مجموع لَه النّاس»۲. ظاهر 
آيات و روايات اين است که همه مردم يک جا از قبور بلند می شوند 
ــوند. ايشان چگونه می توانند فرق بگذارند  و وارد عالَم محشر می ش
ــه آن معنا و مرتبه  ــرزخ وعالَم قيامت؟ عالَم قيامت را ب ــن عالَم ب بي
عقلی که می گيرند، اوالً طبق نظريه خود ايشان، مال همه نيست؛ از 
طرف ديگر، آن کسانی که نفوسشان کامل شده و به مرحله عقالنی 
رسيده اند، يعنی وارد عالَم قيامت شده اند (زيرا تطبيق می کنند عالَم 

مالصـدرا از يك طـرف تصريح مى كنند 
كه نَفس ديگر تعلّق به ماده، عالَم َهيوال 
و جسـمانيّات ندارد. چـه در عالَم برزخ 
و چـه در عالَـم قيامـت. از طـرف ديگر 
هم تحـّول و زمـان را پذيرفته اند؛ پس 
ايشـان هم حركت را پذيرفته اند و هم 
زمـان را؛ در صورتـى كه مبانى ايشـان 

چنين مواردى را اقتضا نمى كند. 

14

www.ebnearabi.com پژوهشى درباره ابن عربى ، عرفان و تصوف



ــد) يعنی  قيامت را بر آن مرحله عقلی، که بايد آن هم تدريجی باش
ــده؛  بری ش ــيد، اين وارد عالَم قيامت کُ هرکس به مرحله عقلی رس
ــت (بلی تأويلی می شود کرد که  اين خالف ظاهر آيات و روايات اس
ــودگفت تدريجی است  ــت و نه می ش اصالً آن عالَم، عالَم زمان نيس
ــود گفت دفعی است؛ ولی در مقام تطبيق بر ظواهر آيات  و نه می ش
ــت).  ــود نقطه ضعفی برای اين نظريه دانس ــات، اين را می ش و رواي
ورود در عالم برزخ تدريجی وورود درعالَم قيامت دفعی است؛ اما به 
ــان فرقی بين اين دو نيست و اساسا ايشان نمی توانند برای  نظر ايش
ــد، عالَم قيامتی  ــيده ان ــطينی که به مرحله تجرد عقالنی نرس متوس
ــطين طبق نظر ايشان فقط  ورای عالَم برزخ اثبات کنند؛ چون متوس
ــه در همان عالّم برزخی خواهند  ــند و هميش به تجرد برزخی می رس
ــت بين عالَم برزخ و  ــان کدام است؟ چه فرقی اس بود؛ پس قيامتش
عالَم قيامت برای متوسطين طبق نظر ايشان؟! اين سؤالی است که 

پاسخش طبق نظريه ايشان آسان نيست.

ــن، در مقام تطبيق با آيات و روايات می توان اين را نقطه   بنابراي
ــم و صرف نظر از  ــمار آورد. حال از تطبيق که بگذري ــی به ش ضعف
ــفی، باز مشاهده  آيات و روايات و به عنوان بحث در يک نظريه فلس
ــه و به خودی خود قصورهائی  ــود که اين نظريه فی حد نفس می ش
دارد وچون بر يک سری اصول و مبانی فلسفی مبتنی است ، با توجه 
ــه کنيم ، آنها هم مناقشات و نقاط طرح  به آن اصول هم اگر مناقش

ديگری خواهد داشت.
چهار نقطه ضعف در خود اين نظريه به عنوان يک نظريه فلسفی 
ــود در نظر گرفت. و  ـ و صرف نظر از تطبيق آيات و روايات ـ می ش
ــت  ــت. نخس چهار مورد هم مربوط به اصول و مبانی اين نظريه اس
ــه خويش گفته اند  رًا در طول بيان نظريــر ــان مک اين که خود ايش
ــتند که اعتقادات صالحی داشته اند ولی اعمالشان  ــی هس که: نفوس
ــت. اينها را می فرمايند برای مدتی در عالَم برزخ  ــت بوده اس نادرس
ــی راه پيدا می کنند. يا  ــتند و بعد از تصفيه، به عالَم عقل ــذَّب هس مع
ــوند و بعد  ــه در همان عالَم برزخ ابتدا برای مدتی معذَّب می ش اينک
ــعادت و جنّت می شوند.  ــته می شود و اهل س گناهان از آنان برداش
ــأله اين که کسانی در عالَم برزخ مدتی در حالی باشند  بنابراين، مس

ــند، يا اين که شقاوت و عذابی داشته  ــپس به حال ديگری برس و س
ــند، در کلمات ايشان هست.  ــعادت و راحتی برس ــند و بعد به س باش
ــير تدريجی  ــت از حالی به حالی؛ يک س ــود اين، يک حرکتی اس خ
است که خود ايشان هم تأکيد دارند که سير واحد تدريجی در همه 
ــان، حرکت و زمان را بدون ماده هم  ــت. پس ايش اين مراحل هس
ــد که نَفس ديگر  ــان از يک طرف تصريح می کنن ــه اند. ايش پذيرفت
ــدارد. چه در عالَم برزخ و  ــمانيات ن تعلّق به ماده، عالَم هيوال و جس
چه در عالَم قيامت. از طرف ديگر هم تحول و زمان را پذيرفته اند؛ 
ــان هم حرکت را پذيرفته اند و هم زمان را؛ در صورتی که  پس ايش
ــان حرکت را از  ــان چنين مواردی را اقتضا نمی کند. ايش مبانی ايش
خواص اجسام و زمان را بعد چهارمی از ابعاد جسم عنصری هيواليی 
ــام انتزاع می شود  می دانند و می گويند زمان از حرکت جوهريه اجس
ــمی در کار  ــع تعلُّق نَفس از بدن، ديگر جس ــال آنکه بعد از قط و ح
ــود و تحول و حرکتی به آن نسبت  ــت که زمانی از آن انتزاع ش نيس
داده شود. جسم برزخی مجرد از ماده است و طبق نظر ايشان نبايد 
زمان برايش مطرح باشد و نبايد حرکت و تحول داشته باشد. چطور 
ــت که نفوسی در عالَم برزخ ابتدا معذَّب هستند و بعد اهل ثواب،  اس
ری در کار  ــوند؟! اين تحول که تقدم و تأخّ ــعادت می ش رحمت و س
است، زمان است. ايشان در کلماتشان تصريح دارند که مدتی معذّب 
ــوند. اين مدت را با توجه به اين که خود  اند و بعد اهل نعمت می ش
ــام می دانند، چگونه  ــان زمان و تحول را خاصّ به حرکت اجس ايش
توجيه می کنند؟! ايشان اين سؤال را بايد به عنوان يک نکته و بحث 
فلسفی و صرف نظر از آيات و روايات پاسخ دهند که زمان و حرکت 

را چگونه در آن عالَم تصور می کنند؟
ــان به اين نکته اشاره کرده  ــان مکررًا در کلماتش دوم اينکه ايش
ــأ نعمتها می شود؛ حال اگر  اند که اعتقادات حق در عالَم آخرت منش
ــت و اگر مشوب  ــد، مربوط به عالَم تجرد اس به حد درک عقلی باش
ــد، در عالَم برزخ وهمين طور  ــور خيالی و ادراکات جزئی باش به ص
ــد، منشأ عذاب می شود. ما در مورد خودش  گناهان و اعتقادات فاس
ــی  ــفی ندارد؛ مثال اگر کس ــن فلس گفته ايم که اين يک تبيين روش
ــکيل داد و به اين نتيجه رسيد که العياذ باهللا عالَم دو مبدأ  قياس تش
دارد، مثالً يکی مبدأ خيرات و ديگری مبدأ شرور، اين قياس مغالطی 
ــت و اعتقادی که از آن حاصل می ايد ، جهل مرکَّب است. حال  اس
ــأ عذاب می شود؟ اعتقادی است  چرا و چگونه اين جهل مرکَّب منش
ــده، چرا بايد منشأ عذاب شود؟! چه رابطه ای  که در نفس حاصل ش
ــت ميان اين إدراک و عذاب مخصوصًا در عالَم برزخ که عذاب  هس
ــمانی و جزئی است؟ مثالً اعتقاد به اين که عالَم دو مبدأ  در آن جس
ــه عالَم عقلی راه پيدا نکرده (و  ــی که هنوز ب دارد، آن هم برای کس
ــان اعتقادات کاذب را مربوط به عالَم عقلی  نمی دانند) چه  طبعًا ايش
ــود به نار و  ــن اعتقاد، با اين که معذَّب بش ــت بين اي رابطه ای هس
عقرب و مارها و گزندگان؟ چگونه از ديدگاه فلسفی می توانيم رابطه 
ايجاد کنيم بين اعتقادات و اعمال با آالم، رحمت ها و نعمت ها؟

ائيين- که آنها نفس را اصالً و ذاتًا مجرد می دانند-   طبق نظر مشّ

د از ماده اسـت و  جسـم برزخـى مجرَّ
طبـق نظر مالصـدرا نبايد زمـان برايش 
مطـرح باشـد و نبايـد حركـت و تحـوُّل 
داشـته باشد. چطور اسـت كه نفوسى در 
ب هسـتند و بعد اهل  عالَم برزخ ابتدا معذَّ

ثواب، رحمت و سعادت مى شوند؟! 
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می توانند بگويند که اينها چون يک اعراض غريبه ای است برای نَفس و سنخيت ندارد، موجب منافرت است؛ از اين جهت نَفس از آنها تألّم 
ــرا منافرت برايش حاصل می شود. برای آنها اين  ــت که در آن س دارد (منتها در اين عالَم توجه به اين منافرت ندارد؛ پس از قطع عالئق اس
توجيه دارد؛ اما شما که نَفس را ذاتًا مجرد نمی دانيد، و می گوييد امر مادی است، تدريجًا تکامل پيدا می کند؛ اول مرحله جسمانيت دارد، بعد 
تجرد برزخی پيدا می کند و بعد تجرد عقالنی. هر کس هر کمالی که دارد، همان است و چيز ديگری نيست. حال کسی چنين اعتقادی پيدا 
ــد؛ اين چرا موجب عذاب شود؟ چه چيزی اين جا هست که اين اعتقادات منشأ عذاب  ــت؛ خب نباش کرد، می فرماييد اين درواقع کمال نيس

قّوم بشود؟ چگونه می شود از ديدگاه فلسفی اين را تبيين کرد؟ جزئی و برزخی، نار و عقارب و حيات و غسلين و زَ
ــخصی که آزادانه می خواهد در اين  ــت. برای ش ــاراتی به رابطه حقايق با هم کرده اند ولی به نظر من قانع کننده نيس ــان اش  گاهی ايش
ــفی داريد بر اين که اين اعمال و اعتقادات فاسد موجب عذاب می شود؟ و  ــد شما چه برهان فلس ــان بپرس زمينه بحث کند، حق دارد از ايش
ائيين اين اشکال پيش  ــومی  تلقی کرد که اختصاص دارد به نظريه ايشان (روی نظر مشّ ــکال و سؤال س ــود اين را اش بلکه باالتر که می ش
نمی آيد) و آن اين است: شما می گوييد نفس در ابتدا جسمانی و فاقد کماالت تجردی است؛ وقتی کماالت تجردی را پيدا کرد، اينها صورت 
می شوند برای نفس. کمال جديدی است که برای نفس حاصل می شود و شما در کمال بودن همه اينها به معنای عام آن اقرار داريد؛ خواه 
ــان تصريح کرده بودند که : اين که می گوييم کمال است، يعنی قوه  ــد. صور ادراکی يک کمالی است و ايش ــد خواه نباش مطابق با واقع باش
ای است که به فعليت رسيده؛ حال اين فعليت، گاه ممکن است موجب عذاب بشود. خوب اين نفسی که ملَکات العياذ باهللا خوک را کسب 
کرده  و نفس شهوی خوک صفت شده است، اين نفس ابتدا جسمانی و فاقد صفت خوکی و فاقد صفت الهی و ماليک بود؛ حاال اين صفت 
را پيدا کرده است مثل خوک شده است. خب خوک يک لوازمی دارد. اشياء گنديده را دوست دارد و می خورد. اگر انسان باشد و مجبور شود 
ــت. اما اگر فعليت نفس آدمی فعليت نفس خوک شد، چه ناراحتی دارد از خوردن اشيای گنديده؟  ــيای گنديده را بخورد، معذَّب اس که اين اش
ــان هم می آيد؛ جعل۳ از بوی کثافت  ــيای گنديده ای که می خورند؟! به عکس، خيلی خوشش ــتند از اين اش مگر خوک های عالَم متأذّی هس
خوشش می آيد؛ انسانی هم که العياذ باهللا شد جعل، صفات اين حشره را پيدا می کند. چه دليلی دارد به جعل بودن معذَّب باشد؟! چيز ديگر 
ــد و غير از اين مرتبه خنزيری۴ يا جعلی که  در کار نيست؛ همين فعليتی است که برايش پيدا  ــته باش و نفس ديگری که مرتبه عقالنی داش
شده است. ابتدا نه مرتبه ملکوتی داشته و نه مرتبه بهيميت؛ حال آمده و مرتبه بهيميت را کسب کرده است. صورت بهيمی، حکم بهائم را 
دارد. در آن عالَم هم اين آثار و لوازمش ظاهر می شود. هر کار که بهائم می کنند او هم می کند؛ منتها ديگر نيازی به فعل و انفعاالت مادی 
ــت. بسيار خوب می شود يک خوکی که اشيای گنديده می خورد و  ــتعداد ماده ندارد، بلکه از خودش تراوش می کند و از لوازم وجود اوس و اس
در جاهای کثيف زندگی می کند؛ در آن عالَم هم صورتش به صورت خوک مسخ شده است؛ حاال چرا از اين حالت معذب و ناراحت باشد؟! 
ــت، برای او مطبوع است. وقتی خوک شد، همان خوردن  ــتند. آن چه مالئم با ذات اوس فعليتی پيدا کرده و اينها هم از لوازم وجودی او هس
اشيای گنديده ماليمت با ذاتش دارند و او از همان ها لذّت می برد. پس، ديگر عذابی درکار نيست. چگونه می توانيم طبق اين نظريه عذاب 
ــب  ــتند برای نفس و وقتی نفس اين ملکات را کس ــيم که اين ملکات صوری هس را توجيه کنيم؟ با فرض اينکه اين اصول را پذيرفته باش
ائيين باز می توانند جواب بدهند.  ــت که چرا به اينها معذَّب باشند؟ مشّ ــؤال باقی اس ــود همان فعليت. اکنون جای اين س کرد، فعليّتش می ش

آنها می گويند: نفس ذاتًا جوهر عقالنی است. آنها فعليت نفس را از اول مجرد می دانند.  
آنها می توانند بگويند هيأت خنزيری با نَفس انسانی سنخيت ندارد. وقتی اين هيأت در اثر ملکات عارض وی می شود، اين يک عارض 
غريبی است و با آن منافرت دارد؛ لذا از آن متأذّی است؛ اما ايشان که فعليتی برای نَفس غير از همان صوری که خودش کسب می کند و 
آن ملکات و ادراکات چيز ديگری قائل نيستند. حرکت جوهريه است از ماده شروع شده و خنزير گرديده؛ بفرماييد معقوالتی هم کسب کرده 
ــد. اينها بينشان تضادی نيست. مسأله حرکت جوهريه اين را حل کرده، اما يک  ــت، هر دو باش ــانيت اوس که اينها هم به هر حال الزمه انس
نَفس بهيمی خوکی هم دارد و صورت خوک است. در آنجا هم معقوالتش را دارد و از آن لذّت می برد و هم صورت خوک را دارد و از کارهای 

شـما مى فرماييد در قوس صعودى نفس مجّرد مى شـود؛ وقتى مجّرد شد، منشأ كثرت نَفس در قوس 
د مى رسد،  صعودى چيست؟ اگر مالك كثرت هميشه ماده است، و شما نفس را مى گوييد نهايتاً به تجرُّ

و درعالَم تجّرد كثرتى نيست؛ پس چگونه در آنجا كثرت را براى نفوس اثبات مى كنيد؟ 
ايشـان از مجموع كلماتشـان اين طور بر مى آيد كه آن نفوسـى كه در عالَم برزخ باشـند، كثرت دارند 
ولى آن نفوسـى كه به عالَم عقلى مى رسـند، آنها با عقل فّعال اتّحاد پيدا مى كنند و با يك وجود موجود 
خواهند بود؛ اگر استنباط ما از نظريّه ايشان صحيح باشد، جاى اين سؤال هست كه اوالً در عالَم برزخ 
د است، چرا كثرت باشد؟ اگر مالك تعّدد فقط ماّده است و آنجا ماّده نيست، شما در عالَم  كه عالَم مجرَّ

برزخ چگونه كثرت را اثبات مى كنيد؟
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ــبت با اين صورت دارد  ــی لذّت می برد. اين مناس خوک
ــا آن صورت دارد، چرا معذّب  ــبت ب و آن ديگری مناس

بشود؟ اين سؤال هم بر اين نظريه وارد است.
 اشکال چهارم که بر متن اين نظريه وارد است، اين 
است که آن جايی که ايشان در باب نفوس قبل از تعلُّق 
به ماده با نظر افالطون و نظر آن کسانی که می گفتند 
نفوس علی نعت الکثرة موجودند مخالفت می کردند و 
ــد که چون نفس قبالً و در عالَم عقلی و عالَم  می گفتن
ــت  ــت، مجردات کثرت ندارند و محال اس مجرد هس
ــد؛ پس  که يک نوع مجردی دارای کثرت افرادی باش
وجودی که برای نفس قبل از اين عالَم می شود اثبات 
ــت و به اين صورت  ــيط عقالنی اس کرد يک وجود بس
جمع می کردند بين قول افالطونيان و نظريه خودشان 
ــمانی الحدوث می دانيم  ــه می گفتند ما نفس را جس ک
ــت؛ منتها علی  ــش در همين عالَم اس و ابتدای پيدايش
ــی منافات ندارد که يک وجود جمعی  نعت الکثره، يعن
در عالَم عقلی قبل از اين عالَم برايش قائل باشيم. آن 
وقت به ايشان اشکال می شد که در قوس صعودی چه 
ــما می فرماييد در قوس صعودی نفس  می فرماييد؟ ش
ــود؛ وقتی مجرد شد، منشأ کثرت نَفس در  مجرد می ش
قوس صعودی چيست؟ اگر مالک کثرت هميشه ماده 
است، و شما نفس را می گوييد نهايتًا به تجرد می رسد، 
ــس چگونه در آنجا  ــت؛ پ و در عالَم تجرد کثرتی نيس

کثرت را برای نفوس اثبات می کنيد؟ 
ــان اين طور بر می آيد  ــان از مجموع کلماتش ايش
ــند، کثرت دارند  ــی که در عالَم برزخ باش که آن نفوس
ــند، آنها با  ــه به عالَم عقلی می رس ــی ک ولی آن نفوس
ــد و با يک وجود موجود  ــل فعال اتّحاد پيدا می کنن عق
ــان صحيح  ــتنباط ما از نظريه ايش خواهند بود؛ اگر اس
باشد، جای اين سؤال هست که اوالً در عالَم برزخ که 
ــد؟ اگر مالک تعدد  ــت، چرا کثرت باش عالَم مجرد اس
فقط ماده است، و آنجا ماده نيست، شما در عالَم برزخ 
چگونه کثرت را اثبات می کنيد؟ چرا صور برزخی تعدد 
داشته باشند؟ آن ها هم مجردند؛ اگر مالک تجرد تنها 
ماده است و بدون ماده تعددی و کثرتی معنا ندارد، در 
عالَم برزخ چرا کثرت باشد؟ ممکن است ايشان جواب 
بدهند که در آنجا صور برزخی هر کدام نوع منحصر در 
فردند؛ آن وقت الزمه اش اين است که بگويند نفوس 
ــانی از اين عالَم که می روند، هر نفسی يک نوعی  انس
ــت. دو نفسی که يک نوع باشند وجود ندارند و اين  اس

خيلی چيز عجيبی است.
ــن را تصريح دارند که  ــان اي  البته فی الجمله ايش
ــتند.  ــوس از اين عالَم که می روند، انواع متعدد هس نف

ايشان در بياناتشان - خصوصاً در اواخر جلد هشتم 
اسـفار - تصريح كرده بودند كه اصـًال معناى تجّرد 
قطـع تعلق از ماده و بدن اسـت. ما در آن جا عرض 
كرديم كه الزمه اين حرف اين اسـت كه نفسـى كه 
متعلق به بدن بوده، هيچ اِدراكى نداشته باشد. چون 
تعلقش از بدن قطع نشده پس مجّرد نيست و شيئى 
كه مجّرد نيست، اِدراك نمى تواند داشته باشد. حال 

روى چه وجهى ايشان اين تفسير را فرموده اند؟
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ــته  ــان در عالَم قيامت داش ــوب فرض کنيد چهار يا پنج نوع انس خ
باشيم؛ آن طور که گاهی خود ايشان اشاره کرده اند: نفوس بهيميه، 
ــيطانيه و باالخره نفوس  ــوس ش ــبعيه، نفوس ملکيه، نف ــوس س نف
ــند. خوب اين تا حدی قابل قبول  رحمانيه که به عالَم عقلی می رس
، اين چيز عجيبی  ــت، اما اين که هر نفسی بشود يک نوع خاصّ اس
ــی در عالَم برزخ يک نوع منحصر به فرد  ــت که بگوييم هر نفس اس
است. اگر بگويند الاقل دو نفس پيدا می شود که يک نوع باشند، آن 
ــود که اين دو نفس که مجردند،  ــش مطرح می ش وقت باز اين پرس
منشأ کثرتشان چيست؟ شما منشأ کثرت را فقط ماده می دانيد؟ البته 
ــان گاهی پيدا می شود و بعضی از بزرگان اساتيد هم  در کلمات ايش
ــوده اند که وقتی نفوس در اين عالَم کثرت پيدا کردند،  تصريح فرم
پس از رفتن از اين عالَم، اين کثرت را هم با خودشان می برند. اين 
ــر تعلق به ماده پيدا کرده اند  ــتعدادهای مختلفی که نفوس در اث اس
ــه می روند، اين کثرت  ــد از اين عالَم هم ک ــن کثرت حاصل ش و اي
ــت؛ اينها به وحدت بر نمی گردند. ولی اين جواب اشکال را  باقی اس
ــاده می دانيد. وقتی ماده  نبود،  ــما مالک کثرت را م نمی دهد زيرا ش
ــود لوازم عالَم جسمانی را به يک عالَم  ــد؟ مگر می ش چرا کثرت باش
ــت،  ــمانی اس ــری منتقل کرد؟ اگر کثرت منحصر به عالَم جس ديگ
ــان  ــان می برند؟ با خودش به چه دليل کثرت را از اين عالَم با خودش
ــؤالی است که راجع به اين نظريه  می برند يعنی چه؟ اين هم يک س

مطرح است. 
ــل در عالَم برزخ کثرت دارند،  ــان درباره اين که نفوس الاقّ ايش
ــن را تصريح می کنند که بعضی هاگفته  لی کرده اند و اي ــث مفصّ بح
ــای جزئی که به هم  ــوس از اين عالَم که می روند، مثل آبه ــد: نف ان
ــت.  ــکيل نهر را بدهد، در عالَم بعد اين طور اس ــود و تش متّصل بش
ــان با اين نظر مخالف اند و تصريح می کنند که اين طور نيست  ايش
ــرت را ماده  ــما مالک کث ــت که اگر ش ــؤال هس ــی جای اين س ول
می دانيد، در عالَمی که ماده نيست، کثرت را چگونه می پذيريد؟ همه 
ــد به اين که در نوع واحد در مجردات کميت  حکما تصريح کرده ان

منفصل وجود ندارد.
اين چهار سؤال و اشکالی بود که بر خود اين نظريه و تبيين آن 

ما دراين مبنا هم شك داريم و بلكه بيش 
از شك به اين كه حركت جوهريّه ماّدى 
متوجه به عالَم مجّرد باشد و عالَم مجّرد 
غايت طبيعى براى حركت جوهرى مادى 

باشد، برهانى برايش نداريم. 

ــکال هم روی مبانی فلسفی اين نظريه هست؛  وارد است. چهار اش
ــاس يک سلسله اصولی - يازده اصل- مبتنی  زيرا اين نظريه بر اس
ــت. البته مبنای واقعی اين نظريه، سه يا چهار اصل بيشتر  ــده اس ش
نيست و بقيه برای توضيح آنها می باشد. خود ايشان هم نفرموده اند 
که اين اصول برای تبيين نظريه ضرورت دارد؛ گفته اند يا ضرورت 
ــه، چهار اصل مبتنی  ــت. در واقع اين نظريه بر س دارد و يا نافع اس
ــه کمتر از اين  ــود که حتّی همين تعداد اصل را هم ب ــت. می ش اس
ــه چهار اصل است که ايشان در موارد مختلف  برگرداند. و همين س
ذکر کرده اند. البته مبنا اصالت الوجود است، ولی آن برای بيان اين 
ــت الوجود مبنای همه نظريات  ــه خصوصيتی ندارد؛ بلکه اصال نظري
ــت. عمده چيزی که دخالت دارد در اين نظريه؛  ــان اس فلسفی ايش
ــت که اين مبنای اول بحث  ــمانی الحدوث بودن نفس اس اوالً جس
ــت که ايشان می فرمايند نفس در ابتدا جسمانی است بعد تکامل  اس
ــرد عقالنی دارد. هنری که  ــدا می کند به تجرد برزخی و بعد تج پي
ايشان به خرج داده اند اين است که همه اين ها را مراتب وجود واحد 
حساب می کنند. به اين صورت، وحدت شخصی اين موجود را حفظ 
ــور می شود، اين همين  می کنند و ما که می گوييم همين بدن محش
ــمانی و مرتبه برزخی اش  ــت که بين مرتبه جس بودنش به اين اس
ــت. به هر حال، اولين مبنای اين نظريه،  وحدت شخصی برقرار اس
ــمانی الحدوث بودن نفس است و جسم تبديل به موجود مجرد  جس
ــدن ماده به مجرد را نمی توانيم بپذيريم.  می شود و اصوالً تبديل ش
ــودش توضيح داده ايم و تفصيالً  ــکاالتی بود که در جای خ و نيز اش

به آن نمی پردازيم.
ــاور کنيم و قبول نداريم  ــتيم ب اين مبنای اول را هنوز ما نتوانس
که نفس جسمانی باشد. «نفس» در ابتدای آفرينش خود، آن وقتی 
ــت و همين  ــد و اال «نَفس» نيس ــت که اندک ادراکی باش نفس اس
ــود، چيزی بيش از جسم اينجا  ــم است. آن وقتی که پيدا می ش جس
پيدا شده و «نَفس» همان است و در همان ابتدای پيدايشش مجرد 
است. اين يک مبنا است که مورد مناقشه قرار گرفته و ما شک داريم 
ــم به روح تبديل شود و اصل  ــد که جس ــأله صحيح باش که اين مس
ــود جسم به  ــت که آيا می ش امکان اين کار برای ما محلّ بحث اس

غيرجسم تبديل شود؟ اين، اشکال اول است. 
ــت که حاال به فرض اين که چنين تبديلی  ــکال دوم اين اس اش
ــخصی بين اين موجود در اين  ــته باشد، حفظ وحدت ش امکان داش
مراحل محل حرف است؛ اگر مثالً خاک تبديل شد به نبات، و نبات 
ــان مجرد شد و شد عقل فعال،  ــان و انس به حيوان، و حيوان به انس
ــود گفت که اين خاک با عقل  اتّحاد با عقل فعال پيدا کرد، آيا می ش
ــود گفت که هر دو يک شخص هستند؟  فعال اتّحاد دارد؟ آيا می ش
ــاره فرمودند، همه  ــان هم اش ــه يک معنا که گاهی خود ايش آری، ب
ــم دارند؛ از اين جهت که مراتب  ــم وجود يک نحو وحدتی با ه عوال
ــعاعی از مرتبه عاليتر است. خوب اين نحو وحدت که  نازله وجود ش
ــت؛ در جملگی عالَم طبيعت نسبت به عالَم  ميان همه چيز برقرار اس
ــعاعی از آن حساب می شود، وجود دارد. اتّحاد حقيقه  باالتری که ش
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 از كجا اثبات كنيـم كه حركت جوهريّه 
حتماً بايد غايتى ماوراى طبيعت داشـته 
باشد؟ اين مسأله برهانى نيست. صرف 
ايـن كه حركت نهايـت مى خواهد، اوالً: 
در مبنـاى آن بحث اسـت و هر حركتى 
نهايـت نمى خواهـد. بـه چه دليـل بايد 
كمال عالى ترى باشد كه اين بايد به آن 

كمال نايل آيد؟ 

ــیء جسمانی تبديل به  ــود او ، اين ش ــت. اما اين که بش و رقيقه اس
مجرد و روح بشود،- البته به فرض اين که چنين تبديلی امکان پذير 
ــد- و بعد بگوييم اين اوست، به عنوان يک واحد شخصی، يک  باش
ــت؛ اثبات اين مشکل است. ايشان بر اين اساس به بيان  موجود اس
ــت از آن وقتی که از ماده  اين مطالب می پردازد که يک حرکت اس
ــود تا که می رسد به عالَم مثال و سپس به عالَم عقلی؛  شروع می ش
همه اينها يک حرکت است. پس وجود واحد شخصی است. ما گفته 
ايم که اين يک حرکت نمی تواند باشد. وحدت حرکت در جايی است 
ــيم و ما بين اين سه عالَم سه مقطع  ــخصی نداشته باش که مقطع ش
ــت؛ اما اگر يک  ــم. آنجا ما می توانيم بگوئيم يک حرکت اس می بيني
صی  ــان دهيم، که مرز مشخّ نقطه ای را بتوانيم در طول حرکت نش
ــت؛ در آنجا نمی توانيم بگوييم يک حرکت است  در جدايی نقاط اس
صی  و چون بين عالَم ماده، عالم برزخ و عالم عقلی چنين مرز مشخّ
ی دارند، در عالَم  ــود دارد، و هر کدام برای خود آثار و لوازم خاصّ وج
ــت، در عالَم ماده اصالً چنين چيزی نيست؛  تجرد ادراک و اراده هس
ــت. ما باور نداريم که در جسم شعور  نه اين که مرتبه ضعيفش هس
ــت. منتها مرتبه ضعيف و کمرنگ چنين چيزی  و حيات و اراده هس
ــت و بحث های خود ايشان هم در اکثر موارد مبتنی  قابل اثبات نيس
ــت؛ مخصوصًا در مورد آکل و مأکول. ايشان تأکيد  بر اين مطلب اس
ــت؛ و در  ــاوق اس ــديد دارند بر اين مطلب که ادراک با تجرد مس ش

طبيعت ادراکی نيست.
ــان گُل کرده است و   البته جاهای ديگری هم ذوق عرفانی ايش
ــت. ولی اين ادعا با مبنای  ــوده اند که ادراک در همه وجود هس فرم
ــان تطابق ندارد. به هر حال بين عالَم ماده و عالَم برزخ  ــفی ش فلس
ــت، ولی مرز مشخص دارد. تا  هر چند يک نوع ارتباط و اتصالی هس
ــود، عالَم خيال  ــت و از آنجا که ادراک پيدا می ش يک جا طبيعت اس
ــان - إدراک عقلی  ــت و از آنجايی که - طبق نظر ايش ــرزخ اس و ب
ــه ادراک کليات را از اين  ــود (ما ک ــص إدراک کليات پيدا می ش خال
د عقالنی می دانند، از  ُــر ــان ادراک را مالک تج قبيل نمی دانيم) ايش
ــود که آن هم يک نقطه مشخصی  آنجايی که اين ادراک پيدا می ش
ــت که ادراک خيالی از ادراک عقلی جدا می شود. تا اين جا ادراک  اس

خيالی است و عقلی نيست؛ از اين به بعد ادراک عقلی است و ديگر 
ــت و چون مرز مشخصی دارد، نمی توان گفت که حرکت  خيالی نيس
واهی است و وقتی حرکت واهيه نبود، موجود واحد نخواهد بود. اين 

هم اشکال دوم.
ــان - خصوصًا در  ــت که ايشان در بياناتش ــوم اين اس مطلب س
اواخر جلد هشتم اسفار - تصريح کرده بودند که اصالً معنای تجرد، 
قطع تعلق از ماده و بدن است. ما در آن جا عرض کرديم که الزمه 
ــت که نفسی که متعلق به بدن بوده، هيچ ادراکی  اين حرف اين اس
ــد. چون تعلقش از بدن قطع نشده پس مجرد نيست و  ــته باش نداش
ــيئی که مجرد نيست، ادراک نمی تواند داشته باشد. حال روی چه  ش
ــير را فرموده اند؟ آيا سهوالقلم بوده، معنای  ــان اين تفس وجهی ايش
ــرد کامل بوده،  ــان تج ــته، يا اينکه منظورش ديگری را در نظر داش
د را به اين معنای قطع  ّــان تجر ــت. به هر حال، ايش ــخص نيس مش

تعلُّق از بدن گرفته اند...
ــؤال نامفهوم يکی از شاگردان: اساسًا معنای لغوی  (در پاسخ س
تجرد، يعنی بی ماده بودن؛ ولی اين معنا که در فلسفه مطرح نيست. 
ــان معتقدند که نفس و يا الاقل برخی  ــائيين و هم خود ايش هم مش
از نفوس در اين عالَم مرتبه ای از تجرد را دارا هستند. ايشان تجرد 
ــل اند: تا چه  ــوس حتی نفوس حيوانی قائ ــی را برای همه نف برزخ
برسد به نفوس انسانی. اگر تجرد، به معنای قطع تعلّق از ماده است 
ــده آيا ديگر تعلق  يعنی به همين اندازه ادراکی که برايش حاصل ش
ــت بين اين که يک نفس مرتبه ای از  به ماده ندارد؟ آيا تزاحمی اس
ــد و تعلق به ماده هم داشته باشد؟ چه برهان  تجرد را پيدا کرده باش
عقلی بر اين مطلب داريم که اگر نفس به مرحله تجرد رسيد، ديگر 
ــرد کامل، اگر مرحله  ــت؟ حال بفرماييد تج تعلّق به ماده محال اس
عالی تجرد را پيدا کرد، ديگر محال است تعلّق به بدن داشته باشد. 
ــتند به مرتبه عالی  روی اين مبنا، که اين ها مراتب مندرج وجود هس
ــر بگذارد. بايد از اين  ــته را  پشت س ــد مگر مرتبه گذش تر نمی رس
ــد، همه را در طول يک خط فرض  مرتبه بگذرد تا به آن مرتبه برس

می کنند....)
ــر  ــت س ــیء متحرکی تا مرتبه قبلی را پش همين طور که هر ش
نگذارد به مرحله بعدی نمی رسد. استنباط می کنند که پس اين نفس 
ــد که  ــمانی وقتی به عالَم برزخی می رس از تکامل در اين عالَم جس
مرتبه جسمانی را پشت سر بگذارد و هنگامی به عالَم عقلی می رسد 
ــر بگذارد. ولی عمالً اين پرسش وجود  ــت س که عالَم برزخی را پش
دارد که آيا شما باور نمی کنيد انسانی در اين عالَم باشد. و- به همان 
ــما می گوييد -ادراکات عقلی داشته  ــاهده عقليات که ش معنای مش
ــت که اين نفس در عين تعلّق به ماده  ــد؟ پس معنايش اين اس باش
ــم تباين و تعانُدی  ــت. ما نمی تواني ــيده اس به مرتبه تجرد عقلی رس
ــور که تجرد مثالی  ــر عقلی ثابت کنيم. همان ط ــن اين دو از نظ بي
ــد، اين مرتبه تجرد  ــان ها و حيوانات دارن ــما همه انس که به قول ش
ــت در طول  ــازد؟ اگر چيزی اس مثالی چگونه با تعلّق به ماده می س
ــد تا متعلق به ماده است نبايد  ماده و تا از ماده نگذرد به آن نمی رس
ــد پس وجود ادراکات خيالی و عقلی در اين عالَم  ــته باش ادراک داش
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ــت و  ــيده اس ــت که نفس به اين مرتبه از تجرد رس دليل بر اين اس
ــت. پس اين تبيين که شما  ــته اس منافاتی با تعلق به بدن هم نداش
ــتند و جمعشان  ــه مرحله از وجود مترتب هس می فرماييد که اينها س
ممکن نيست بايد از اين مرحله گذشت تا به مرحله بعدی برسد، ما 
ــان نيز جوابی بر  ــات ايش برهانی بر اين مطلب نيافتيم و در فرمايش
ــت که چگونه تعلّق به ماده در اين عالَم با ادراکات  اين مطلب نيس
ــازد؟ پس منافات ندارد که نفس به اعلی درجه  خيالی و عقلی می س
کمال انسانی برسد و تعلّق به ماده هم داشته باشد. چنان که اعتقاد 
لواتُ اهللا عليهم  ما درباره وجود مقدس پيغمبر اکرم و ائمه اطهار (صَ
ــيده  ــان به اعلی درجه کمال رس ــت که نفوسش اجمعين) همين اس
ــت  بوده و اين منافاتی هم با تعلّق به ماده ندارد و اين را ممکن اس
ــت. بهتر است  با يک بيان ديگری بگوييم که اين نوع مقام جمع اس
ــی ندارد که در عين حالی  ــا اصطالحات عرفانی بگوييم که منافات ب
أن» باشد. اين  له شأن عن شَ ــيده، «ال يشغَ که به آن مقام عالی رس
ــم ادراکات عقلی را به طور کامل  ــت که ه مرتبه خيلی عاليتری اس
ــد و هم بتواند تدبير بدن بکند. اين، مظهر خدای متعال  ــته باش داش
أن» در مرتبه وجودی  له شأن عن شَ است که خدای متعال: «ال يشغَ
و بی نهايت شدت وجود. اين در يک مرتبه نازل تری است. نفس در 
نهايت قوت و کمال است اما تعلّق به ماده هم دارد و هيچ مزاحمتی 
ــت.  با آن مراتب ندارد. آری، برای نفوس ضعيف ما اين تزاحم هس
ــيم و از انجام  ــته باش ما نمی توانيم در آن واحد به دو چيز توجه داش
ــياری امور ديگر نيز ناتوانيم؛ ولی در همين عالَم نفوسی هستند  بس
ــوند. ممکن است  که با انجام تمرين هايی به تکامل هايی نايل می ش
ــی که کامل می شوند، آن قدر قدرت پيدا  بکنند که تدبير بدن  نفوس
ــد. اگر ما نمونه اش را در  ــته باش ــان نداش هيچ مزاحمتی برای ايش
خودمان نمی بينيم؛ اين دليل بر بطالن نمی شود. شايد نفوس کامل 
اين طور باشند. پس اين که اگر نفسی به مرتبه کمال عقالنی رسيد 
حتمًا بايد بدن را خلع کند و از آن جدا شود و موت طبيعی برای آن 

حاصل شود، برهانی برايش نداريم.
ــان در باب معاد  ــای برخی از بيانات ايش ــکال چهارم که مبن اش
ــتقل مطرح شده، اين است که  ــت و بعدًا به صورت برهانی مس اس
ــوی غاياتشان دارند و  موجودات اين عالَم يک حرکت تکوينی به س
ــت و آن غايت، امری  ــت جوهريه مادی هم غايتی خواهد داش حرک
ــد؛ زيرا در متن حرکت هست. پس بايد ماورای  مادی نمی تواند باش
ــد. به اين ترتيب، ايشان اثبات کرده  اين حرکت عالَم مجردات باش
ــطه حرکت جوهری خود، متوجه  اند که موجودات اين عالَم به واس
ــوی  ــتند و يک ميل جبلی و فطری به س به عالَم فوق طبيعت هس
ــند. ايشان  ــت و بايد به آن غايت برس آن عالَم دارند و آن غايت اس
روی دليل غايات در چند جا تأکيد کرده اند و گفته اند که اگر چنين 
ــد، اصالً تعطيل حکمت می شود که الزمه آن تعطيل در وجود  نباش
ــت و الزمه آن نيز اين است که چيزهايی که استعداد رسيدن به  اس
ــان نرسند و اين از نظر اصول عقلی  غايتی را دارند، به غايت خودش
باطل است. ما در اين مبنا هم شک داريم و بلکه بيش از شک و اين 

ــد و عالَم مجرد  که حرکت جوهريه مادی متوجه به عالَم مجرد باش
ــد، برهانی برايش  ــت جوهری مادی باش ــت طبيعی برای حرک غاي
نداريم. آن چه می شود گفت اين است که هر حرکت محدودی يک 
منتهی إليه خواهد داشت و منتهی إليه طرف الحرکه است و يک امر 
ــت يعنی يک جايی تمام می شود اما اگر حرکت نا متناهی  عدمی اس
باشد، مثل حرکاتی که برای افالک قائل هستند (کالً حرکت افالک 
ــن حرکت وضعی که افالک  ــی، ازلی و ابدی می دانند) اي را نامتناه
ــود؟ اين را که  ــد و حتمًا تمام ش ــته باش دارند، بايد منتهی إليه داش
ــان نامتناهی می دانند. حرکت ذاتًا اقتضای نهايت ندارد. اگر  خودش
يک حرکت بی نهايتی فرض شود، اصالً منتهی إليه نمی خواهد، اگر 
ــد، منتهی إليه می خواهد و آن الزمه محدوديت  حرکت محدود باش
ــیء کامل تر و وجود برتری  ــت. اما اين که حتمًا بايد يک ش آن اس
ــد دليلی ندارد و آن وقت از کجا بايد آن مرتبه  ــد که به آن برس باش
کامل فوق طبيعت باشد؟ شايد هر موجود طبيعی که حرکت جوهريه 
ــد اعاليی در  ــب نوع خاصّ خودش يک ح ــتدادی دارد، به حس اش
ــد.  ــود طبيعی دارد که تنها به همين کمال طبيعی می تواند برس وج
ــد غايتی ماورای  ــه حرکت جوهريه حتمًا باي ــا اثبات کنيم ک از کج
طبيعت داشته باشد؟ اين مسأله برهانی نيست. صرف اين که حرکت 
: در مبنای آن بحث است و هر حرکتی نهايت  نهايت می خواهد، اوالً
نمی خواهد. به چه دليل بايد کمال عاليتری باشد که اين بايد به آن 
ــايد مرتبه کمالش از سنخ همين کماالت طبيعی  کمال نايل آيد؟ ش
ــت. هر درختی يک حد رشدی دارد و ديگر بيش از آن نمی تواند  اس
ــيد، حرکتش متوقّف می شود. به چه  ــد کند و به همانجا که رس رش
دليل بگوييم که حرکت جوهريه طبيعت بايد غايتی ماورای طبيعت 
ــته باشد؟ اين هم يکی از مبانی ايشان است که روی آن تأکيد  داش
کرده اند، ولی به نظر ما تمام نيست. در بحث حرکت و در بحث قوه 
ــاره می کنيم. از  ل بحث کرديم و اين جا فقط بدان اش ــل مفصّ و فع
ــکاالت، چهار اشکال مربوط به متن نظريه بود، چهار اشکال  اين اش
مربوط به مبانی آن بود و دو اشکال هم مربوط به عدم تطبيق آن با 

د و آله الطاهرين.      َّآيات و روايات بود و صلی اهللا علی محم

پى نوشت ها:
۱ . آل عمران/ ۳۳۱

۲ . هود/۳۰۱
۳ - سوسک
۴ - خوک
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حسن ميالنى

افسانه وجود مجردات

2مقاله
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ــفى، اعتقاد به وجود عالم  ــه های فلس يكی از اختصاصات انديش
مجردات است، «آفرينش»، به معناى: «وجود بخشيدن به اشيا بعد 
ــتی آن ها» نزد اهل فلسفه و عرفان پذيرفته نيست، و  از عدم و نيس
ــان خلقت را به معناى: «صدور و تولّد اشيا از ذات خداوند» و يا  ايش
«تطور او به صورت های گوناگون» مى دانند، لذا مى گويند ربط ذاتی 
بين وجود خداوند ـ كه بسيط و واحد از همه جهات است ـ با اشيای 
ــب و دارای اجزايندـ  امكان ندارد، مگر  ــادیـ  كه موجوداتی مرك م
اينكه موجودات بسيط ديگری ـ كه هم سنخ و شبيه با ذات خداوند 
ــد موجودات از ذات  ــطه صدور و تولّ ــند ـ، در اين ميان واس مى باش
خداوند گردند. آن واسطه ها همان مجرداتی هستند كه در نظر آنان 

خارج از زمان و مكان و مقدار و اجزا و قوه و استعداد مى باشند.
ــول» نيز  ــث را «عالم عق ــردات مورد بح ــوفان عالم مج فيلس
ــان همان واسطه های صدور و  مى نامند، و عقول مجرد در نظر ايش

تولّد اشيا از ذات خالق متعال شمرده مى شوند.۱ 
پاورقی «اصول فلسفه و روش رئاليسم» مى نويسد:

ــدأ كل و صانع كل كه به حكم برهان،  ــدور موجودات از مب «ص
ــيط و واحد من جميع الجهات است، بر طبق نظامی معين است،  بس
ــای معلول اول  ــت و حتما پ ــودات به ترتيب اس ــی صدور موج يعن
(مقصود اوليت زمانی نيست) و بالواسطه، در كار است و سپس پای 

معلولِ معلول اول، و همين طور...»۲ 
اين انديشه از نگاه عقل و برهان قابل پذيرش نيست، و با اساس 

علوم و معارف آسمانی سازش ندارد.
ــن شدن نادرستی اعتقاد به وجود عالم مجردات، و  ما برای روش
محال بودن وجود چنين اشيايى، اشاره ای به برخی مقدمات برهانی 
ــاس برهان و علوم و معارف  ل بر اس ــپس به طور مفصّ نموده، و س

اديان، به رد اعتقاد ايشان در اين باره مى پردازيم.
مقدمات مذكور عبارتند از:

الف) آنچه قابل وجود باشد قابل زياده و نقصان و قابل تكرار در 
وجود خواهد بود؛ چه اينكه اگر قابل تكرار در وجود نبود، فرد اولِ آن 
نيز موجود نمى شد، و چنان حقيقتی البتّه وجودی عددی و مقداری و 
ى۳ دارد؛ چه اينكه پذيرش زياده و نقصان فرع بر دارای مقدار  متجزّ

و اجزا بودن شى ء است.
ب) خالق متعال ذاتی بر خالف همه اشيا، و فراتر از داشتن مقدار 
ــدار ندارد، پس فرض  ــت، و چون جزء و كل و مق ــزا و عدد اس و اج
دوم و سوم و شريك برای آن ذاتا محال است، و فرض تعدد و تكثّر 

درباره او خود به خود امكان ندارد.
ج) بين خالق و مخلوق، و به عبارت ديگر بين «ذات مقدارى» و 

«ذاتی كه بر خالف مقدار» است، چيز سومی وجود ندارد.
ــن مى شود اعتقاد به وجود مجردات  با توجه به اين مقدمات روش
ــيای متعددی كه خارج از اجزا و زمان و مكان و قوه و استعداد  و اش
ــند، و در نظر اهل فلسفه، واسطه صدور (تولّد) اشيا از  و حركت باش
ــوب مى شوند، اساسی نداشته، و تقسيم مخلوقات  ذات خداوند محس
خداوند متعال به «ثابت و متحرك»، «حادث ذاتی و حادث زمانى»، 

ــر قابل تغير)»، و  ــر) و موجود بالفعل (غي ــود بالقوه (قابل تغي «موج
ــتـ  بدون مالك واقعی  ــفه اس «مجرد و مادى»ـ  كه از اركان فلس

مى ماند.
ــياق ـ بلكه صراحت ـ  ــن عقل و برهان، و س چنانكه حكم روش
نصوص فراوان داللت مى كند بر اينكه: موجود تقسيم نمى شود مگر 
به خالق و مخلوق، كه دومی همان حقيقت مقداری و عددی و قابل 
ــت، و اولی ذاتی است كه بر خالف  زياده و نقصان و دارای اجزا اس
آن مى باشد، و جزء و كلّ و مقدار و تعدد و تكثّر ذاتا در آن راه ندارد، 
ــند به  ــام ذات خود مباين و مخالف هم مى باش ــم به تم اين دو قس

گونه ای كه قسم اول ذاتا در قسم مقداری و عددی داخل نمى شود، 
و قسم دوم نيز ذاتا محال است كه از مقدار و عدد خارج گردد.

ــيای مادی در حركت به  ــت ذات و جوهره اش ــفه معتقد اس فلس
سوی كمال است، و اين حركت پيوسته ادامه دارد تا آنجا كه موجود 
مادی از زمان و مكان و مقدار و اجزا خارج شده و كامال مجرد شود 

(حركت جوهرى).
ــول تجرد برای  ــتی اعتقاد به حص ــاس آنچه گفتيم نادرس بر اس
اشيای مادی در نتيجه حركت جوهری نيز روشن مى شود؛ چه اينكه 
هرگز امكان ندارد چيزی كه دارای اجزا است، در جوهر و ذات خود 
حركت و رشد كند تا اينكه از زمان و مكان و قوه و مقدار ـ كه لوازم 
ــود، و از مقدار و اجزا  ــتند ـ خارج ش غير قابل انفكاك وجود آن هس
ــت هر حقيقت عددى،  ـ كه مقوم ذات آنند ـ فارغ گردد، بديهی اس
ــت، و وجود هر مخلوقی قائم به اجزا و ابعاض  مقداری و مخلوق اس
ــى ء از ذات خويش و  ــتلزم خروج ش ــود بوده، خروجش از آن مس خ

مساوی با انعدام آن مى باشد.
ــت، هرگز قابل خروج از آن نيست،  آنچه دارای زمان و مكان اس
ــت ـ ابدا از قوه و استعداد  و آنچه بالقوه ـ يعنی قابل تغيير يافتن اس
خارج نمى گردد، و هرگز «بالفعل تام» يعنی غيرقابل تغيير نمى شود، 

اعتقـاد بـه وجـود مجـردات و اشـياى 
متعددى كه خارج از اجزا و زمان و مكان 
و قوه و اسـتعداد و حركت باشـند، و در 
نظر اهل فلسـفه، واسـطه صدور (تولّد) 
اشيا از ذات خداوند محسوب مى شوند، 
اساسـى نداشـته، و تقسـيم مخلوقات 
خداونـد متعال بـه «ثابـت و متحرك»، 
«حادث ذاتى و حـادث زمانى»، «موجود 
بالقـوه (قابل تغيّر) و موجود بالفعل (غير 
قابل تغيّـر)»، و «مجرد و مادى» ـ كه از 
اركان فلسفه است ـ بدون مالك واقعى 

مى ماند.
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ــی الزم مى آيد.  ــرض، و خالف بديه ــه خالف ذات، خالف ف وگرن
ــد،  ــت و قابل زياده و نقصان مى باش خالصه حقيقتی كه عددی اس
ــاوی با  ــان خواهد بود، و خروجش از مقدار و اجزا مس ــرای ابد چن ب

خروج آن از ذات خويش و عين نيستی و عدم آن است.
ــفه حصول تجرد برای شى ء مادی را  ــته از اينكه اهل فلس گذش
ــيئی كه در قيد ماده و  ــت زمان مى دانند، و معتقدند ش مقيد به گذش
ــت، در نتيجه حركت جوهری و تكامل و  ــتعداد اس دارای قوه و اس
رشد خود، پس از عبور از مراحل تكامل به تجرد دست مى يابد، اين 
ــت به دارای زمان بودن آنچه كه  اعتقاد، اقرار و اعتراف صريحی اس
ــته اند؛ زيرا چيزی كه حصول آن مقيد به  ــان آن را مجرد پنداش ايش

رسيدن زمانی خاص باشد، مقيد به زمان است نه مجرد از زمان.

انحصـار موجـود، بـه ذات مقـدارى و ذات متعالى از 
مقدار

ــم اجمعين ـ كه بر  ــوات اّهللا  عليه ــات خاندان عصمت صل رواي
ــاس تجربه روشن وآشكار،  اس
ــت صحيح برهانی را جز  معرف
ــان نتوان  از مكتب تعليم ايش
ــام  ــه در مق ــت ـ، هميش گرف
ــال و بيان  وصف خداوند متع
ــوان خالق و معبود  انحصار عن
ــميت و  ــه نفی جس ــه او، ب ب
ــبح و ساير صفات  صورت و ش
مقدار از او اكتفا كرده اند، و اگر 
ــكان وجود  ــم مجردات ام عال
ــت، و وجود واسطه ای  مى داش
ــداری و موجود  بين وجود مق
ــدار قابل تصور  ــالف مق بر خ
ــن تعريف و  ــود، هرگز اي مى ب

ــت نبود، و مجردات داخل در تعريف خدا مى شدند، و  استدالل درس
ــد نه وحدت خداوند. زنديقی از امام صادق  تعدد خدايان اثبات مى ش

عليه السالم پرسيد:
إن اّهللا  تعالی ما هو؟ فقال عليه السالم : هو شیء بخالف االشياء؛ 
إرجع بقولی «شیء» إلی أنه شیء بحقيقة الشيئية، غير أنه ال جسم، 
ــورة، وال يحس، وال يجس، وال يدرك بالحواس الخمس، ال  وال ص

تدركه االوهام، وال تنقصه الدهور، وال تغيره االزمان.۴ 
«خدای تعالی چيست؟ امام عليه السالم فرمودند: او چيزی است 
ــت» بر آن  ــز، از اينكه مى گويم: «او چيزی اس ــر خالف همه چي ب
ــت جز اينكه نه جسم است و نه  ــو كه او حقيقتا و واقعا چيزی اس ش
صورت و نه محسوس است و نه به حواس پنجگانه ادراك مى گردد، 
ــا از او نكاهند، و در او تغييری ايجاد  ــام او را در نيابند، و زمان ه اوه

نكنند.»
ــوع كه يكی  ــار موجود به دو ن ــيم، و انحص ــن تقابل در تقس اي

ــری خالق صمد واحد احد بر  ــوق تودار (اجوف) مقدارى، و ديگ مخل
ــت، به وضوح بر بطالن اعتقاد به وجود عالم  خالف مقدار و اجزا اس
ــالم از طرفی  مجردات داللت مى كند، چنانكه امام صادق عليه الس

مى فرمايند:
ــدرك بالحواس  ــس، وال ي ــذی ال يحس، وال يم ــد ّهللا  ال الحم

الخمس، وال يقع عليه الوهم، وال تصفه االلسن.۵
ــپاس خداوندی را كه نه حس شود و نه پيدا گردد، به حواس  س
ــود، و زبان ها از وصف  ــه يافت نگردد، و وهم بر او واقع نش پنجگان

او عاجزند.
و از طرف ديگر بيان مى دارند:

فكل شیء حسته الحواس، أو جسته الجواس، أو لمسته االيدی، 
فهو مخلوق.۶ 

ــد، يا با دست ها لمس شود  ــوس يا قابل وصول باش آنچه محس
مخلوق است.

و حتّی درباره روح مى فرمايند:
ــم رقيق ألبس  والروح جس

قالبا كثيفا.۷ 
روح، جسم رقيقی است كه 
ــانده  قالب غليظی بر آن پوش

شده است.
و درباره شياطين:

ــدت  صع ــف  كي ــال:  فق
ــماء وهم  ــياطين إلی الس الش
أمثال الناس فی الخفة والكثافة، 
ــليمان بن  وقد كانوا يبنون لس
ــاء ما يعجز عنه  داوود من البن
ولد آدم؟! قال: غلظوا لسليمان 
ــخروا، وهم خلق رقيق  كما س
غذائهم التسنم،  والدليل علی 
ــماء الستراق السمع وال تقدر الجسم الكثيف  ذلك صعودهم إلی الس

علی االرتقاء إليها إال بسلّم أو سبب.۸ 
ــمان فرا مى روند و حال  ــياطين چگونه به آس (زنديق) گفت: ش
ــان نيز در خلقت و غلظت وجود همانند مردمان مى باشند،  اينكه ايش
و برای سليمان بن داوود قصرهايی بنا مى نهادند كه فرزندان آدم از 
ساختن آن عاجزند؟ ! حضرت فرمودند: همان طور كه برای سليمان 
ــدند، غلظت وجودی نيز يافتند، آن ها موجوداتی رقيق و  ر ش ــخّ مس
ــد، دليل بر اين  ــود را از هوا برمى گيرن ــند و غذای خ لطيف مى باش
ــمان برای استراق سمع است، و حال  ــان به آس مطلب فرارفتن ايش
ــت مگر به وسيله  ــمان نيس ــم غليظ را توان رفتن به آس اينكه جس

نردبان يا چيزی ديگر.
امام جواد عليه السالم مى فرمايند:

ــبه له، وال  ــة للمخلوق المكيف، فربنا تبارك وتعالی ال ش الكيفي
ضد، وال ند، وال كيفية، وال نهاية، وال تصاريف.۹ 

بر اسـاس آنچـه گفتيـم نادرسـتى اعتقاد به 
حصـول تجـرد براى اشـياى مـادى در نتيجه 
حركت جوهرى نيز روشـن مى شود؛ چه اينكه 
هرگز امكان ندارد چيزى كه داراى اجزا است، 
در جوهر و ذات خود حركت و رشد كند تا اينكه 
از زمان و مـكان و قوه و مقدار ـ كه لوازم غير 
قابل انفكاك وجود آن هسـتند ـ خارج شـود، 
و از مقـدار و اجزا ـ كـه مقوم ذات آنند ـ فارغ 

گردد. 
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داشتن كيفيت، مخصوص مخلوق كيفيت دار است، پس پروردگار 
ــت و نه ضدی و نه همانندی و نه كيفيتی و نه  ــبيهی اس مارا نه ش

نهايتی و نه دگرگونی وتغير وتبدلى.
امام صادق عليه السالم مى فرمايند:

وإنما الكيف بكيفية المخلوق؛ النه االول، ال بدء له، وال شبه، وال 
مثل، وال ضد، وال ند.۱۰ 

همانا كيفيت، جز به كيفيت مخلوق محقّق نگردد؛ چرا كه خداوند 
«اول» است نه ابتدايی دارد، و نه او را شبه و مانند و ضدی باشد.

جز خداوند متعال همه چيز جسم است و جسمانى
ــم به معنای عام آن ـ كه شامل  ــوای خداوند تعالی جز جس ماس
همه چيزهای قابل وجود و متحقّق در اجزا و مقدار استـ  نمى باشد، 

امام صادق عليه السالم مى فرمايند:
۱۱ .الن كلّ شیء جری فيه أثر تركيب لَجسم

هر چيز كه در آن اثر تركيب جاری باشد جسم مى باشد.
ــباه و امثال، و  ــتن اش ــذا در مقام تنزيه خداوند متعال از داش و ل
ــت تنها از او  ــوای او كافی اس ــرای جدا كردن خالق از همه ما س ب
ــالم  ــود، چنانكه امام هادی عليه الس ــميت ش ــلب صورت و جس س

مى فرمايند:
سبحان من ليس كمثله شیء، ال جسم وال صورة.۱۲ 

ــبيه او  ــچ چيزی مثل و مانند و ش ــت خداوندی كه هي ه اس منزّ
نيست، نه جسمی و نه صورتى.

ــز ذات خداوند متعال، همه چيز در معرض تغيير و تغير و زوال  ج
ــود مخلوقاتی مجرد از زمان و  ــن مطلب با اعتقاد به وج ــت، و اي اس
مكان و قوه و استعداد و مقدار منافات دارد، امام صادق عليه السالم 

مى فرمايند:
إنه ليس شیء إال يبيد أو يتغير، أو يدخله التغير والزوال، أو ينتقل 
ــی هيئة، ومن صفة إلی صفة، ومن  ــن لون إلی لون، ومن هيئة إل م
ــی زيادة إال رب العالمين، فإنه لم  ــادة إلی نقصان، ومن نقصان إل زي
يزل وال يزال واحدا ... ال تختلف عليه الصفات واالسماء كما تختلف 
علی غيره مثل االنسان الذی ... يتبدل عليه االسماء والصفات، واّهللا  

بخالف ذلك. ۱۳
هيچ چيزی نيست مگر اينكه از ميان مى رود و دگرگون مى شود، 

ــا از رنگی به رنگی ديگر، و از  ــت، ي يا تغيير و زوال را در آن راه اس
ــر، و از زياده به  ــكل ديگر، و از صفتی به صفتی ديگ ــكلی به ش ش
ــان، يا از نقصان رو به زيادی مى رود مگر پروردگار عالميان، او  نقص
ــته واحد است صفات و اسمای پی در پی بر او واقع  ــته و پيوس پيوس
ــان كه بر غير او درمى آيند، مانند انسانی كه... اسما و  ــوند آن س نش

صفات بر او متبدل مى شوند و خداوند بر خالف آن است.
و نيز:

إن اّهللا  تبارك وتعالی خلو من خلقه وخلقه خلو منه، وكلّ ما وقع 
عليه اسم شیء ما خال اّهللا  فهو مخلوق، واّهللا  خالق كل شیء تبارك 

الذی ليس كمثله شیء. ۱۴
ــق خود، و خلق او خالی از اويند، و هر  ــا خداوند خالی از خل همان
ــت. و  ــود جز خداوند، مخلوق اس ــى ء بر آن واقع ش چيزی كه نام ش
ــزی همانند او  ــت آنكه چي ه اس ــت، منزّ خداوند خالق هر چيزی اس

نيست.
ــد، و يا اينكه اشيايی  ــد ذات خداوند دارای مقدار باش اگر بنا باش
خارج از مقدار و اجزا و زمان و مكان وجود داشته باشد، بين خالق و 

مخلوق فرقی نخواهد ماند:
امام صادق عليه السالم مى فرمايند:

ويله، أما علم أن الجسم محدود متناه، والصورة محدودة متناهية، 
ــل الزيادة  ــادة والنقصان، وإذا احتم ــل الزي ــإذا احتمل الحد احتم ف
والنقصان كان مخلوقا. قلت: فما أقول؟ قال أبو عبداّهللا : ال جسم وال 
ــام ومصور الصور، لم يتجزأ ولم يتناه ولم  صورة وهو مجسم االجس
يتزايد ولم يتناقص، لو كان كما يقول لم يكن بين الخالق والمخلوق 
ــیء، فرق بين من  ــأ، لكن هو المنش ــیء والمنش فرق وال بين المنش
جسمه وصوره وأنشأه إذ كان ال يشبهه شیء وال يشبه هو شيئا. ۱۵

ــت، و  ــم محدود و متناهی اس ــان نداند كه جس  وای بر او، چس
ــل زياده و  ــد، پس چون قاب ــز متناهی و محدود مى باش ــورت ني ص
ــد، مخلوق خواهد بود. گفتم: پس چه بگويم؟ فرمودند: نه  نقصان ش
ــت و نه صورت، او آفريننده اجسام و صورت دهنده صور  ــم اس جس
ــت، متجزّی و متناهی نباشد، و تزايد و تناقص نپذيرد، اگر چنان  اس

جـز ذات خداونـد متعـال، همـه چيز در 
معـرض تغييـر و تغير و زوال اسـت، و 
اين مطلـب با اعتقاد به وجود مخلوقاتى 
مجرد از زمان و مكان و قوه و استعداد و 

مقدار منافات دارد.

منشـأ اعتقـاد اهـل فلسـفه بـه وجـود 
مجردات اين است كه موجودى هم سنخ 
و شبيه و هم جنس با ذات خداوند متعال 
بيابند كه واسـطه صدور اشياى ديگر از 
وجود خداى تعالى شـده و برزخ بين آن 
دو باشـد، و به توسط آن اتّصال وجودى 
ذات اشـيا بـه ذات خدا در نظر ايشـان 
تصحيح شـود ولى چنانكه روشـن شـد 
اصل ايـن مبنا ـ يعنى اعتقـاد به صدور 
و تولّـد مخلوق از ذات خالقـ  اشـتباه و 

نادرست است.

www.ebnearabi.com پژوهشى درباره ابن عربى ، عرفان و تصوف



بود كه او مى گويد فرقی بين خالق و مخلوق و ايجاد كننده و ايجاد 
ــده نمى ماند، او آفريدگار و ايجاد كننده است، با آنچه آن را جسم  ش
ــت فرق دارد، چرا كه هيچ چيز  ــورت نموده و وجودش داده اس و ص

شبيه او نيست و او نيز به هيچ چيز همانند نباشد.
ــز دارای مثال، و قابل  ــد متعال همه چي ــز ذات مقدس خداون ج
ــناخت به واسطه صورت و همانند مى باشد، و موجود بدون مثل و  ش
ــت بيش از يكی باشد، لذا تجرد خاصّ ذات  مقدار و مثال محال اس

اقدس اوست و بس:
امام صادق عليه السالم مى فرمايند:

ــرك؛  من زعم أنه يعرف اّهللا  بحجاب أو بصورة أو بمثال فهو مش
ــا هو واحد موحد، فكيف  ــاب والمثال والصورة غيره، وإنم الن الحج
يوحد من زعم أنه عرفه بغيره، إنما عرف اّهللا  من عرفه باّهللا ، فمن لم 
يعرفه به فليس يعرفه، إنما يعرف غيره، ليس بين الخالق والمخلوق 

شیء، واّهللا  خالق االشياء ال من شیء. ۱۶
ــد كه خدای را به پرده مثال يا صورتی  هر كس را گمان آن باش
ــد مشرك است؛ چرا كه حجاب و مثال و صورت غير او است،  شناس
ــت پس چگونه موحد است آنكه پندارد خداوند  همانا او واحد يكتاس
ــد كه او را  ــی خداوند را مى شناس ــد، تنها كس را به غير او مى شناس
ــد پس او را  ــد. و هر كس او را به خودش نشناس به خودش بشناس
ــناخته است، بين خالق و مخلوق چيزی  ــناخته، بلكه غير او را ش نش
ــيا است نه به اين سان كه  وجود ندارد، و خداوند خالق و آفريننده اش

آن ها را از چيزی ديگر آفريده باشد.
و حضرت اميرالمؤمنين عليه السالم مى فرمايند:

حد االشياء كلّها عند خلقه إياها. ۱۷
بر تمامی اشيا به هنگام آفرينش آن ها حد نهاد.

و امام رضا عليه السالم مى فرمايند:
ــم االجسام  ــم مغذّی بغذاء إال الخالق الرازق، فإنه جس كلّ جس
ــم يتزايد ولم  ــم يتجزأ ولم يتناه ول ــم وال صورة، ل وهو ليس بجس
ــمه وهو اللطيف  ــص، مبرأ من ذات ما ركب فی ذات من جس يتناق
الخبير السميع البصير، الواحد االحد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن 
ــام ومصور الصور ، لو  ــیء االشياء ومجسم االجس له كفوا أحد، منش
ــبهة لم يعرف الخالق من المخلوق، وال الرازق  كان كما تقول المش
من المرزوق، وال المنشیء من المنشأ، لكنّه المنشیء، فرق بين من 

جسمه وصوره وشيأه وبينه إذا كان ال يشبهه شیء. ۱۸
هر جسمی را غذايی است مگر خالق رازق را، او اجسام را آفريده 
و خود نه جسم است و نه صورت، نه جزء دارد و نه اندازه، نه فزونی 
ــام تركيب  ــتى، از حقيقت وجود آنچه آن را در اجس پذيرد و نه كاس
ــت، و او آگاه شنوای بيناست، واحد احد صمد  ــت مبرا اس فرموده اس
ــت،  ــد نيامده و خود از چيزی تولّد نيافته اس ــت، چيزی از او پدي اس
ــيا و آفريننده اجسام و صورت دهنده صور است، اگر  ايجاد كننده اش
ــناخته  ــبيه كنندگان مى گويند، خالق از مخلوق ش چنان بود كه تش
ــت و  ــت، او ايجاد كننده اس ــد و رازق با مرزوق تفاوتی نداش نمى ش
ــاوت دارد چرا كه او را هيچ  ــت تف ــا آنچه آفريده و صورت داده اس ب

شبيهی نباشد.
امام جواد عليه السالم مى فرمايند:

ــد أحد ال متجزّیء وال  یء، واّهللا  واح ــوی الواحد متجزّ إن ما س
ــزّیء أو متوهم بالقلّة والكثرة فهو  ــم بالقلّة والكثرة. وكل متج متوه

مخلوق دالّ علی خالق له.۱۹ 
غير از خدای واحد همه چيز دارای اجزا است، و خداوند واحد احد 
است نه جزء دارد و نه قابل تصور و توهم به كمی و زيادی مى باشد، 
هر چيز متجزّی و قابل تصور به كمی و زيادی مخلوق است و دليل 

بر وجود خالق خود مى باشد.
و امام صادق عليه السالم مى فرمايند:

فهو الواحد الذی ال واحد غيره؛ النه ال اختالف فيه.۲۰ 
ــت كه هيچ واحدی جز او نباشد؛ چرا كه در ذات او  او واحدی اس

اجزای مختلف وجود ندارد.
و مى فرمايند:

فاّهللا  تبارك وتعالی فرد واحد ال ثانی معه... والخلق يمسك بعضه 
بعضا بإذن اّهللا  ومشيته. وإنما اختلف الناس فی هذا الباب حتّی تاهوا 
وتحيروا وطلبوا الخالص من الظلمة بالظلمة، فی وصفهم اّهللا  بصفة 
ــوا اّهللا بصفاته، و وصفوا  ــن الحق بعدا، ولو وصف ــهم، فازدادوا م أنفس

المخلوقين بصفاتهم لقالوا بالفهم واليقين ولما اختلفوا.۲۱ 
خداوند فرد واحد است، دومی ندارد... بعضی از مخلوقات، بعضی 
ــد، مردمان در اين  ــيت خداوند بر پا مى دارن ــه اذن و مش ــر را ب ديگ
ــدند، و با ظلمت و  ــرگردان ش باب اختالف پيدا كردند تا آنجا كه س
جهل جويای رهايی از جهل و ظلمت شدند كه خداوند را به صفات 
ــان وصف نمودند، پس جز بر دوری خود از خداوند نيفزودند،  خودش
ــتودند و مخلوقين را نيز به  ــر خدای را به صفات خودش مى س و اگ
ــيدند و به  ــان وصف مى كردند، به فهم و يقين مى رس صفات خودش

اختالف نمى افتادند.
حضرت امام رضا عليه السالم مى فرمايند:

بمقارنته بين االمور عرف أن ال قرين له ... ذلك قول اّهللا : «ومن 
رون». ۲۲ كلّ شیء خلقنا زوجين لعلّكم تذكّ

ــود كه او را قرينی  به تقارنی كه ميان امور قرار داد، معلوم مى ش
ــخن خداوند كه مى فرمايد: «از هر چيزی دو زوج  نباشد... و مراد س

ر شويد» نيز همين است. بيافريديم شايد متذكّ

اگر ـ چنانكه فلسـفه مى پندارد ـ خلقت 
بـر مبناى صـدور و تولّـد اشـيا از ذات 
خداونـد متعـال مى بـود، البتّه بـه جاى 
اينكه تجرد مخلوقاِت پديد آمده از ذات 
او ثابت شود، تركيب و تجزيه و تغير در 

ذات متعالى خداوند الزم مى آمد. 
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انگيزه اهل فلسفه در اعتقاد به وجود عالم مجردات
ــأ اعتقاد اهل فلسفه به وجود مجردات اين است كه  گفتيم منش
ــبيه و هم جنس با ذات خداوند متعال بيابند  ــنخ و ش موجودی هم س
ــده و برزخ  ــيای ديگر از وجود خدای تعالی ش ــطه صدور اش كه واس
ــط آن اتّصال وجودی ذات اشيا به ذات  ــد، و به توس بين آن دو باش
ــان تصحيح شود۲۳ولی چنانكه روشن شد اصل اين  خدا در نظر ايش
ــتباه و  مبنا ـ يعنی اعتقاد به صدور و تولّد مخلوق از ذات خالق ـ اش

نادرست است،۲۴ 
ــت نه   بلكه همه چيز مخلوق و آفريده ذات متعالی آفريدگار اس

فرزندان و مواليد و اشيای صادر شده از ذات او.
«قرآن كريم» مى فرمايد:

«لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد».۲۵ 
نه چيزی از او صدور و تولّد يافته، و نه او خود از چيزی متولّد و 

صادر شده است، و هرگز او را همانندی نيست.
و مى فرمايد:

ــم و خرقوا له بنين وبنات بغير  ــركاء الجن و خلقه «وجعلوا ّهللا  ش
ــموات واالرض أنی  ــی عما يصفون * بديع الس ــبحانه وتعال علم س
ــیء و هو بكل شیء  يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل ش
ــیء فاعبدوه و هو  عليم * ذلكم اّهللا  ربكم ال إله إال هو خالق كل ش
ــیء وكيل* ال تدركه االبصار و هو يدرك االبصار و هو  علی كل ش
اللطيف الخبير * قد جائكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه و من 
عمی فعليها و ما أنا عليكم بحفيظ * و كذلك نصرف االيات وليقولوا 
ــت ولنبينه لقوم يعلمون * اتبع ما أوحی إليك من ربك ال إله  درس

إال هو و أعرض عن المشركين». ۲۶
و مى فرمايد:

وما عرفنی من شبهنی بخلقی. ۲۷
آنكه مرا تشبيه به خلقم كند (به سنخيت و شباهت بين خالق و 

مخلوق معتقد باشد) مرا نشناخته است.
و امام رضا عليه السالم مى فرمايند:

ــكان فهو  ــرك، ومن وصفه بالم ــه فهو مش ــبه اّهللا  بخلق من ش
كافر.۲۸ 

هر كس خداوند را شبيه خلقش داند مشرك است، و هر كه او را 
به داشتن مكان وصف كند كافر است.

ــداردـ  خلقت بر مبنای صدور و تولّد  ــفه مى پن اگرـ  چنانكه فلس
 اشيا از ذات خداوند متعال مى بود، البتّه به جای اينكه تجرد مخلوقات
ــه و تغير در ذات  ــود، تركيب و تجزي ــده از ذات او ثابت ش ــد آم پدي
ــاس  ــالم در رد اس متعالی خداوند الزم مى آمد. امام صادق عليه الس
ــانی كه مى پندارند امر آفرينش اشيا نيازمند واسطه های  انديشه كس

وجودی است، مى فرمايند:
ــا من قال إن النور والظلمة بينهما حكم فال بد من أن يكون  وأم
أكبر الثالثة الحكم، ... وهذه مقالة المدقونية والحكاية عنهم تطول. 

۲۹

ــی كه مى گويد ميان نور و ظلمت بايد واسطه ای باشد،  و اما كس
ــد... اين گفتار  ــه باش ــطه بزرگترين آن س پس الزم آيد كه آن واس

مدقونيان است كه بيان داستان ايشان به طول مى انجامد.
فلسفه بنابر قاعده «الواحد ال يصدر عنه إال الواحد: از ذات واحد، 

جز واحد پديد نمى آيد» مى گويد:
ــبيه او  ــطه پديد مى آيد، بايد همانند و ش  آنچه از خداوند بالواس

باشد.
و ما بيان داشتيم كه اين عقيده و انديشه از اساس آن باطل است 

چنانكه سيدالشهداء عليه السالم مى فرمايند:
ــیء وأن يتولّد منه شیء كثيف أو لطيف،  تعالی أن يخرج منه ش
ــیء كما تخرج  ــیء ولم يخرج من ش ــم يولد): ولم يتولّد من ش (ول
ــياء الكثيفة من عناصرها كالشیء من الشیء ... وال كما تخرج  االش
ــو اّهللا  الصمد الذی ال من  ــة من مراكزها ... ال بل ه ــياء اللطيف االش
ــیء وال فی شیء وال علی شیء، مبدع االشياء وخالقها، ومنشیء  ش

االشياء بقدرته... فذلكم اّهللا  الصمد الذی لم يلد ولم يولد.۳۰ 
خداوند فراتر از آن است كه از چيزی تولّد يابد يا اينكه چيز رقيق 
يا غليظی از او پديد آيد، هرگز از او چيزی خارج نشده است، نه مانند 
ــيای غليظی كه از عناصر خود خارج مى شوند، و نه مانند اشيای  اش
ــيا و  لطيف و رقيقی كه از مراكز خود بيرون مى آيند. او آفريننده اش
ــت پس  ــت، و به قدرت خويش آن ها را پديد آورده اس خالق آن هاس

اوست خداوندی كه نزاده و زاده نشده است.
و امام كاظم عليه السالم مى فرمايند:

الحمد ّهللا  الذی كان إذ لم يكن شیء غيره وكون االشياء فكانت 
كما كونها.۳۱ 

ــت آنگاه كه هيچ چيز غير او  ــپاس خداوندی را كه وجود داش س
ــان فرمود موجود  ــيا را آفريد پس همانگونه كه او ايجادش نبود، و اش

شدند.

كلمات اهل فلسفه پيرامون عالم مجردات
«نهاية الحكمة» برای اثبات عالم مجردات و عقول مى نويسد:

ــد كه از واحد جز واحد پديد  ــث علّت و معلول ثابت ش «در مباح

 اصل اعتقاد به «تشكيك وجود و داراى 
مراتب بودن حقيقت آن»، خالف برهان 
اسـت. و تصور «ربطى بـودِن وجود يك 
شـى ء نسـبت به موجودى ديگر» صرفا 
امـرى اعتبارى بوده و در مصاديق عينى 
جـز نسـبت «جـزء بـه كل» هيـچ گونه 

تصوير ديگرى ندارد.
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نيايد، و چون واجب تعالی از هر جهت واحد و بسيط است و هيچگونه 
ــد، و هر كمال وجودی را به  كثرت عقلی و خارجی را به او راه نباش
ــد، جز وجود واحدی را  ــور تفصيل در عين اجمال آن دارا مى باش ط
ح نكند، كه آن واحد دوم نيز به علّت وجوب شباهت و همانندی  ترشّ
ــول دارای همه كماالت وجودی و فعليت تام و كامل از  علّت و معل
ه است. با اين فرق كه آن وجود  هر جهت بوده، از قوه و استعداد منزّ
صادر شده از خداوند، نسبت به وجود خدا وجودی سايه وار و نيازمند 
است و وجودی مستقل از وجود او ندارد، لذا نقص ذاتی و محدوديت 
ــد الزمه  ــی كه موجب تعين رتبی و ماهيت امكانی او مى باش امكان
وجود آن است. و موجودی كه اين گونه باشد، عقلی است كه در ذات 
ــتی و فعل خود مجرد است و نسبت به وجود خدا بدون اينكه  و هس
ر وجودی دارد، ولی در مرتبه وجود از بقيه  واسطه ای در كار باشد تأخّ

مراتب وجودی پيش تر است.»۳۲
نقد و اشكال:

ــت كه به ديگری وجود دهد و آن  ۱. علّت حقيقی آن چيزی اس
را پس از نيستی مطلق ايجاد فرمايد و بيافريند، و صدور و تولّد يك 
ــی به واقع معنای علّيت ندارد، و بر فرض كه  ــز از چيز ديگر ربط چي
ــه آفرينش و ايجاد  ــت، ربطی ب ــوان نام اين معنی را علّيت گذاش بت

خداوند متعال ندارد.
ــت كه ذاتا نمى تواند دوم داشته باشد، چه  ۲. واحد حقيقی آن اس
ــت و ذاتی كه واحد حقيقی  اينكه تعدد فرع بر وجود مقدار و اجزا اس
ــت كه واحد ديگری قرين  ــت و اصال جزء و كل ندارد، محال اس اس

و هم سنخ او پيدا شود.
ــام صريح آن احتراز  ــت كه از آوردن ن ۳. صدور، همان تولّد اس
ــت، و صدور و تولّد جز در مورد ذات مركّب و دارای اجزا  ــده اس ش

امكان ندارد.
۴. بين دو ادعای زير تناقض صريح وجود دارد:

ــيط است و هيچ جهت كثرت  الف) واجب الوجود از هر جهت بس
عقلی و خارجی در آن ندارد.

ــودى ای به طور  ــر گونه كمال وج ــود دارای ه ــب الوج ب) واج

تفصيل در عين اجمال مى باشد.
ــاالت وجودی  ــه دارای كم ــرا چيزی ك زي
ــود قطعا مركّب و دارای اجزا خواهد  فرض ش
ــر از قابليت  ــی فرات ــد تعال ــود، و ذات خداون ب

اتّصاف به وجدان و فقدان است.
ــع بين وجدان تفصيلی و اجمالی نيز  ۵. جم
ــع خارجی محال  ــت، و واق تناقض ديگری اس

است كه يك چيز بيشتر باشد.
ــورد حقايق  ــود اجمالی در م ۶. فرض وج

عينی و خارجی ذاتا محال است.
ــت دو موجود واحد  ــه ممكن اس ۷. چگون
ــوند كه هر دو دارای هر گونه  بسيط فرض ش
ــند؟! اگر آن دو عين همند  كمال وجودی باش
پس چگونه دو چيز محسوب مى شوند؟! و اگر 
دو تايند پس چگونه هستی يكی وجود ديگری را محدود نمى كند؟! 
ــفه آن را  ــت كه فلس ــه كماالت وجودى، همان چيزی اس مجموع
ــت موجود بى نهايت دو  بى نهايت مى نامد، بنابراين چگونه ممكن اس

تا باشد؟!
فلسفه و عرفان در بحث اثبات وحدت خداوند مى گويد: چون خدا 
ــت،  ــت و وجود دو موجود بى نهايت ممكن نيس موجود بى نهايت اس
ــته  بى نهايت بودن ذات خداوند جايی برای وجود غير او باقی نگذاش

است؛
اينك جای اين پرسش هست كه اگر وجود دو حقيقت نامتناهی 
و دارای تمامی كماالت وجودی اشكالی ندارد، چگونه مى توان برای 

اثبات وحدت خداوند به دليل فوق تمسك كرد؟!
مگر اينكه گفته شود:

إن الواجب لذاته، فوق ما ال يتناهی بما ال يتناهی شدة!!۳۳ 
ــديدتر  ــدازه ای نامتناهی از نامتناهی هم ش ــب الوجود، به ان واج

است.
ــت كه: آيا نامتناهی به  ــؤال هس اما در اين كالم نيز جای اين س
ــت فراتر از آن هم  ــت كه چيزی بى نهاي ــده اس چه معنايی تصور ش

پيدا شد؟!
ــه موجود ديگری بى نهايت  ــا بر اينكه موجود بى نهايتی ك مضاف
ــت و ضعيف و محدود خواهد  ــود، بى نهايت پس فراتر از آن فرض ش
ــی مى توان بى نهايت  ــود، اينك آيا چنين موجودی را بر چه اساس ب

نام كرد؟!
۸. هم سنخی بين علّت و معلول نامعقول است زيرا اگر معلول از 
ــت كه در واقع معلول آن نيست بلكه جزئی  ذات علّت پديد آمده اس
ــت و اجزای يك شى ء چيزی غير از خود آن شى ء  ــتی آن اس از هس
ــنخيت يا عدم سنخيت درباره آن دو معنايی  نيستند كه سخن از س
داشته باشد. و اگر علّت، معلول را آفريده و به آن وجود داده است ـ 
ــبت به مخلوقات چيزی جز  كه البتّه معنای واقعی علّيت خداوند نس
اين نيستـ  پس سنخيت و شباهت بين آن دو به هيچ عنوان امكان 

واسطه اى كه مانند واجب الوجود، واحد و داراى تمامى كماالت 
وجودى فرض شده است، چگونه ممكن است كه تعدد جهات 
پيدا كند؟! اگر اين جهاتى كه در آن وجود پيدا كرده اند امورى 
واقعى و حقيقى اند، پس چطور موجب تركيب وجود آن نشده، 
و صدور آن از ذاتى كه از هر جهت واحد مى باشد ممكن شده 
اسـت؟! و اگر جهات فرض شـده امورى اعتبارى اند و موجب 
تركيب حقيقى واسـطه مفروض نمى شـوند، پـس اعتبار اين 

وجوه براى خود ذات واجب چه اشكالى دارد؟!
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ندارد و خالق بايد بر خالف مخلوق و متعالی از وجود آن باشد.
۹. فعليت تامة نيز امری است كه وجود آن ذاتا محال است، «قوه 
و فعل» دو معنای اضافی و نسبی بوده، و موضوع آن ذات مقداری و 
قابل كمال است، و ذات مقداری و قابل كمال هرگز به مرحله عدم 
ــد، و گرنه خالف ذات، خالف فرض، و  تناهی و فعليت تامه نمى رس

خالف بديهی الزم خواهد آمد.
ــايه خدا بودن عقل مجرد، دارای معنای صحيحی  ۰۱. ظلّ و س
نيست، بديهی است چيزی كه استقالل وجودی نداشته، و وجود آن 

متقوم به ذات خداوند باشد، جزء خداوند خواهد بود نه سايه او.
ــد (عقل  ــمرده ش ۱۱. چيزی كه دارای تمام كماالت وجودی ش
ــته و دارای محدوديت  ــص ذاتی داش ــرد) ، چگونه مى تواند نق مج
امكانی باشد؟! مگر نه اين است كه فلسفه مالك امكان را «نقصان 
ــز «عدم تناهى» و  ــودى»، و مالك وجوب وجود را ني كماالت وج

«دارا بودن تمامی كماالت وجودى» مى داند؟!
ــه در ذات و فعل خود مجرد  ــه اينكه اين عقل موهومی ك خالص
ر در  ــت، و آيا تأخّ ر از واجب اس ــت، به چه مالكی وجود آن متأخّ اس
ــه معنايی دارد؟! اگر هر يك از آن دو دارای تمامی كماالت  اينجا چ
ــز صرف نامگذاریـ  بايد يكی از  ــد، به چه مالكیـ  به ج وجودى ان
آن دو واجب الوجود، و ديگری ممكن الوجود باشد؟! امام صادق عليه 

السالم مى فرمايند:
... فبما يستدل علی أن أحدهما خالق لصاحبه؟!۳۴ 

ــا خالق ديگری  ــود دارد كه يكی از آن ه ــس چه دليلی وج ... پ
است؟!!

و حضرت رضا عليه السالم مى فرمايند:
... فكيف يكون خالقا لمن لم يزل معه؟!۳۵ 

... چگونه ممكن است خداوند خالق چيزی باشد كه به طور ازلی 
و پيوسته با او وجود داشته است؟

۲۱. اصل اعتقاد به «تشكيك وجود و دارای مراتب بودن حقيقت 
ــى ء  ــت. و تصور «ربطی بودن وجود يك ش آن»، خالف برهان اس
ــبت به موجودی ديگر» صرفا امری اعتباری بوده و در مصاديق  نس
ــر ديگری ندارد؛  ــزء به كل» هيچ گونه تصوي ــبت «ج عينی جز نس

ــالف «جزء» با «كل» نيز تنها از جهت زياده و نقصان در وجود  اخت
ــالف آن ها از حيث  ــالف موجودات از جهت اخت ــوده، و تصور اخت ب
ــدت و ضعف وجود، از  ــكيكى، و تفاوت آن ها از حيث ش مراتب تش

اساس باطل است.
«نهاية الحكمة» در مورد توجيه اعتقاد به تعدد مجردات و جهت 

تميز آن ها از يكديگر مى نويسد:
ــت... كثرت  ــوع مجردی منحصر به وجود يكی اس ــراد هر ن «اف
ــراد در عقول مجرد تنها در صورتی امكان دارد كه افراد يك نوع  اف
ــان در نتيجه سلوك ذاتی و حركت جوهری از نشئه  مادی مانند انس
ــت كمال يابند، و تميز فردى ای  ــاده و امكان تا عالم تجرد و فعلي م
ــئه ماده و قوه داشته اند، با خود  را كه در زمان اول وجود خود در نش

استصحاب كنند.»۳۶
نقد و اشكال:

ــر طولی يا عرضى، درباره موجود  ــرض هر گونه تعدد و تكثّ ۱. ف
ــده است  مجردی كه خارج از زمان و مكان و مقدار و اجزا فرض ش

ذاتا محال است.
چنانكه خود كتاب مذكور در سطری قبل از آنچه بيان شد درباره 

تعدد افراد يك نوع مى نويسد:
«هر ماهيتی كه افرادش كثير باشد، مادی خواهد بود.»

ــت كه مالك صحيح امتناع تعدد و  بدين نكته نيز بايد توجه داش
ــی بوده، فرض تعدد برای موجود  ــر در افراد طولی و عرضی يك تكثّ

مجرد مطلقا محال است.
ــكال نيز به اهل فلسفه وارد  در مورد كثرت افراد عرضى، اين اش
است كه چنانچه اصالت وجود پذيرفته شده، و ماهيات صرفا اموری 
اعتباری باشند، تعدد و ثكثّر واقعی هيچ گونه مالكی نخواهد داشت. 
ــه تعدد و كثرتی را انكار كرد.۳۷  ــطائيان هر گون و بايد همانند سوفس
ــه بى پاسخ  ــش برای هميش در مورد كثرت افراد طولی نيز اين پرس
ی بوده،  خواهد ماند كه: اگر تعدد افراد طولی بر اساس تشكيك خاصّ
و وجود مراتب نازله خارج از مراتب باالتر نباشد، و در خارج جز يك 
وجود نامتناهی چيزی نداشته باشيم، آيا جز صرف اعتبار، چه منشأی 

برای تعدد و تكثّر موجودات باقی خواهد ماند؟!
۲. اگر تعدد افراد مجرد در يك نوع محال است، پس چگونه اين 

امر محال درباره انسان سالك استثنا پذيرفت؟!
۳. خروج شى ء مقداری و ممكن الوجود، از مقدار و اجزا و داشتن 
ــوع آن، خالف ذات، و  ــت، و از فرض وق ــتعداد مطلقا محال اس اس
خالف فرض، و خالف بديهی الزم مى آيد، بنابراين چگونه مى تواند 
ــئه ماده و امكان، به تجرد و فعليت  حركت جوهرى، موجود را از نش

صرف برساند؟!
ــت، و وجود  ــئه تجرد و فعليت صرف ذاتا محال اس ۴. وجود نش
ــكان ندارد. وجود  ــدد و جزء و كل ام ــوى اّهللا  جز در مقدار و ع ماس
ــأنيت اتّصاف به قوه و فعل را نداشته و موضوعا  خداوند متعال نيز ش

از اين بحث خارج است.
ــده و بنابر فرض گفته  ــودی كه از ذات خود دگرگون ش ۵. موج

معنـاى صحيح تقرب به سـوى خداوند 
متعـال، قـرب معنـوى اسـت نه سـير 
وجـودى و ذاتى، كه بتـوان آن را داراى 
مراتب متوسط بين ماده و اشرف مراتب 
وجود پنداشـته و برخـى از مخلوقات را 
از برخـى ديگـر بـه خداونـد نزديك تر 

انگاشت. 
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ــود را به طور مطلق از  ــته و تميز وجودی خ ــده، از ماده وقوه رس ش
ــت، چگونه آن تميز را استصحاب مى كند؟! و معنای  ــت داده اس دس
ــت؟! در اصول فقه يا در فلسفه  ــتصحاب را در كجا بايد جس اين اس

يا جای ديگر؟!
ــفه «فعليت صرف» مالك «وجوب وجود»  ۶. در نظر اهل فلس
ــاوی با  ــيدن ممكن الوجود مس ــت، بنابراين به فعليت صرف رس اس

واجب الوجود شدن آن است!!

نادرسـتى اعتقاد به تولّد عقول مجرده از ذات متعالى 
خداوند

چنانكه گفتيم فلسفه مى گويد: اولين چيزی كه از ذات خدا پديد 
ــدی علّت و معلول»  ــنخيت و همانن ــد بنابر قانون «وجوب س مى آي
ــبيه خداوند باشد، و اين واسطه بلكه واسطه های ديگری نيز  بايد ش
ــد تا كم كم امر صدور و پديد آمدن عالم ماده از ذات  بايد در كار باش
ــت آيد و خدا را ممكن شود كه عالم مواد را وجود دهد.  خداوند راس

«نهاية الحكمة» در اين باره مى نويسد:
ــه از خداوند پديد مى آيد، موجود واحدی به نام  «اولين چيزی ك
ــت كه وجود آن ممكن  ــت و آن شريف ترين موجودی اس عقل اس
است، و نوع آن يك فرد بيشتر ندارد. و چون در وجود شريف تر است 
علّت موجودات پايين تر از خود و واسطه در ايجاد آن ها مى باشد. اين 
ــطه آن جهات،  ــت كه به واس صادر اول داراى، جهات متعددی اس
صدور كثير از آن را ممكن مى سازد، لكن جهات كثيره آن به حدی 
ــتند كه صدور همه آنچه را كه پايين تر از نشئه تجرد است ـ با  نيس
ــازد، لذا الزم است  همه كثرتی كه در آن وجود دارد ـ امكان پذير س
ــدد جهات در آن به  ــول مجرده تا حدی پايين آيد كه تع ــدور عق ص
ــئه بعد از نشئه تجرد را  ــود كه كثرت واقع در نش اندازه ای حاصل ش

پاسخ گو باشد.»۳۸
نقد و اشكال:

ــادر و پديد آمده از  ــت نه ص ــم عالم مخلوق خداوند اس ۱. گفتي
ذات او.

ــات وحدت حقيقى،  ــم از ذات خدا، اثب ــورت صدور عال ۲. در ص
ــرای عقلی كه آن را واحد  ــد و هم ب ــم برای خدا محال خواهد ش ه

ناميده اند.
۳. قاعده فلسفی «امكان اشرف» مى گويد:

إن الممكن االشرف يجب أن يكون أقدم فی مراتب الوجود من 
ــرف منه قد  الممكن االخس، فال بد أن يكون الممكن الذی هو أش

وجد قبله. ۳۹
«ممكن برتر بايد از ممكن پست تر در مراتب وجود پيش تر باشد، 

و قطعا بايد قبل از آن وجود يافته باشد.» 
ــده اقتضا مى كند چنين موجودی  ــی كه نفس همين قاع  در حال
ــد اصال تحقّق پيدا نكند، چه اينكه فراتر از  ــرف ممكنات باش كه اش
وجود هر مرتبه ای امكان وجود بى نهايت افراد ديگر متصور است، و 
وقتی كه قرار باشد وجود هر مرتبه ای متوقّف بر اين باشد كه پيش 

ــرف از آن موجود شوند، هرگز نوبت  از آن بى نهايت افراد ممكنِ اش
به وجود آن مرتبه نخواهد رسيد.

ــده  ــته ش ۴. فرض تعدد و تكثّر برای موجودی كه مجرد انگاش
است، ذاتا محال است.

ــت  ۵. ادعای «انحصار افراد هر نوع مجرد به يك فرد» نابجا اس
چه اينكه اگر فرض تعدد برای موجود مجرد محال باشد، فرض تعدد 
انواع آن هم محال است؛ و اگر فرض تعدد برای آن (موجود مجرد) 

ذاتا ممكن باشد، تعدد افراد هر نوع نيز ممكن خواهد بود.
۶. واسطه ای كه مانند واجب الوجود واحد و دارای تمامی كماالت 
ــده است، چگونه ممكن است كه تعدد جهات پيدا  وجودی فرض ش
ــد؟! اگر اين جهاتی كه در آن وجود پيدا كرده اند اموری واقعی و  كن
ــده، و صدور آن  ــد، پس چطور موجب تركيب وجود آن نش حقيقى ان
ــت؟! و اگر  ــده اس ــد ممكن ش از ذاتی كه از هر جهت واحد مى باش

جهات فرض شده اموری اعتبارى اند و موجب تركيب حقيقی واسطه 
ــود ذات واجب  ــس اعتبار اين وجوه برای خ ــوند، پ مفروض نمى ش
ــور اعتباری و بدون عينيت  ــكالی دارد؟! ـ عالوه بر اينكه ام چه اش
ــت كه در متن واقع و خارج منشأ  واقعی و خارجی چگونه ممكن اس
ــوب شوند؟! ـ اگر فلسفه  ــاير مراتب محس اثر بوده، و علّت وجود س
ــت، پس  ــنخيت و همانندی علّت و معلول پايبند اس واقعا به لزوم س
ــطه را هم كه فرض كند، باز هم يا بايد  بايد بپذيرد وجود هزار واس
ــد، و يا بايد عالم ماده، واجب الوجود بسيط و  خدا ماده و مركّب باش
ــود. به راستی چرا فلسفه نمى پذيرد  ــته ش واحد از جميع جهات دانس
ــيا را بيافريند  ــت و برای اينكه اش كه قدرت خداوند متعال مطلق اس
ــود مايه نمى گذارد، بلكه او جل و عال عالم را پس از عدم  از ذات خ
مطلق و نبودن واقعی آن ايجاد نموده است؟! پاورقی «اصول فلسفه 

و روش رئاليسم» مى نويسد:
ــفه مسبوق است به ماده  «هر حادث و پديده ای به عقيده فالس
ــازد، مربوط  ــر نمى تواند از «هيچ» يك چيز بس قبلى، پس اينكه بش
ــت، بلكه اين كار فی حد ذاته محال و  ــر نيس به عجز و ناتوانی بش
ــت. طبق اين نظريه شرط اول پيدايش يك موضوع وجود  ممتنع اس

ماده است.»۴۰

نسـبت علّت بـه معلول را چون نسـبت 
معناى اسمى به حرفى دانستن، از مبانى 
نادرسـت و نامعقول فلسفى است، بلكه 
معلول آن اسـت كه علّـت آن را ايجاد و 
خلق مى كند نـه اينكه معلـول مرتبه اى 
از ذات آن (علّت) باشـد؛ بديهى اسـت 
اشيا، آفريده ها و مخلوقات حضرت حّق 

متعالند نه مراتب وجود او.
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ــت يكی از شرايط تناقض وحدت در زمان  در حالی كه واضح اس
ــت و محاليت ذاتی تنها در صورتی الزم مى آيد كه يك شى ء در  اس
ــاس  ــد و هم معدوم، اما اينكه چيزی بر اس يك آن هم موجود باش
ــود؛ و يا اينكه در اثر  آفرينش خداوند، پس از نبودن خود، موجود ش
ــدوم و نابود گردد، هرگز محاليت  ــد بعد از بودن خود مع اراده خداون
ــزی خلق كند يا از بين ببرد،  ــر نمى تواند چي ذاتی ندارد. و اينكه بش
ــت نه محال بودن ذاتی ايجاد يا  ــی از عجز و ناتوانی اوس تنها ناش
ــد متعال كه هيچ گونه عجز و ناتوانی  ــن بردن آن چيز؛ و خداون از بي
ندارد، همه چيز در حيطه قدرت اوست، اوست كه مى آفريند و ايجاد 

مى كند، و از بين مى برد و معدوم مى نمايد:
«وهو علی كل شیء قدير». (بقره/۰۲)

و او بر هر چيز تواناست.
اميرالمؤمنين عليه السالم مى فرمايند:

كل صانع شیء فمن شیء صنع، واّهللا  ال من شیء صنع ما خلق. 
(کافی، ۵۳۱/۱)

هر صانعی اشيا را از چيزی ديگر مى سازد، اما خداوند آفريده های 
خود را از چيزی ديگر نساخته است.

امام رضا عليه السالم مى فرمايند: 
وإن كل صانع شیء فمن شیء صنع، واّهللا  الخالق اللطيف الجليل 

خلق وصنع ال من شیء. (کافی/۰۲۱)
ــازنده ای اشيا را از چيزی ديگر مى سازد، ولی خداوند خالق  هر س
لطيف جليل اشيا را آفريد بدون اينكه آن ها را از چيزی ديگر ساخته 

باشد.
ــت ما عجز و ناتوانی بشر از آفريدن اشيا را  ــت نيس بنابراين درس
بهانه ای برای محدود كردن قدرت خالق متعال قرار دهيم، و بگوييم: 
عالم اگر قديم نبود و موجودات ازلی نبودند، خمير مايه ايجاد نداشت 
ــر  ــق آن موجود نبود!! و خيال كنيم همان گونه كه بش ــكان خل و ام
ــد هم قدرت ندارد  ــازد، خداون نمى تواند بدون ماده قبلی چيزی بس
ــيم  ــاده قبلی چيزی بيافريند وذات خودش را تجزيه و تقس بدون م

كرده، به صور مختلف به نمايش مى گذارد!!
«حاشيه بحار االنوار» مى نويسد:

«عالم مادى، عالم حركت و تكامل است، نفس نيز چون به بدن 
ــت ـ دارای همين حكم  مادی تعلّق دارد ـ بلكه عينا با آن يكی اس
ــت و پيوسته در منازل سير و پلّه های كمال باال مى رود و به خدا  اس
نزديك مى شود تا به مرزهای امكان و وجوب راه يابد، اينجاست كه 
ــير به پايان رسيده و حركت متوقّف مى شود كه: «و نهايت  ديگر س
ــت». منازل مذكور، همان مراتب متوسط بين ماده  ــوی خداس به س
ــد كه از جهتی به مادی و غير مادی  و برترين مراتب وجود مى باش
ــتند كه نفس آن را  ــم اول همان مراتبی هس ــيم مى شود. قس تقس
مى پيمايد تا به تجرد برسد، و قسم دوم مراتب كماليه عاليه فوق آن 
مى باشد و چون نسبت هر مرتبه ای به پايين تر از خود، نسبت علّت و 
معلول و معنای حرفی به اسمی و مستقل به غير مستقل است، مرتبه 
عاليه مشتمل بر كماالت مرتبه پست تر مى باشد و نه بر عكس. پس 

ــده و حدود  ــوس وجود هر چه رو به نزول آيد مراتب ضعيف تر ش ق
ــوند، و هر چه رو به صعود رود مراتب شديدتر و  ــتر مى ش عدمی بيش
حدود و قيد و بندها كمتر مى شود تا به حدی از وجود برسد كه اصال 
ــيدن نفس به هر مرتبه ای عبارت از  حد و مرز ندارد. و منظور از رس
تعلّقش به آن مرتبه، و به عبارت ديگر منظور از آن، مشاهده ارتباط 
ــد به گونه ای كه نفس برای خود در برابر  نفس به آن مرتبه مى باش
آن مرتبه اصال استقاللی نبيند، و چنانچه خواستی مى توانی بگويى: 
ــده و از حدود خود نسبت به آن مرتبه خارج  ــت ش از وجود خود نيس

گردد.»۴۱
نقد و اشكال:

ــت. قوه و  ــت اس ــات به مجرد و مادى، نادرس ــيم ممكن ۱. تقس
استعداد و قابليت تبدل و تغير، الزمه ذات ممكنات مى باشد. بديهی 
ــت حقيقتی كه اصل وجود آن بستگی به مشيت خالق آن داشته  اس
ــت، بنابراين  ــز در حيطه قدرت وی اس ــر و تبديل آن ني ــد تغيي باش
ــد و حركت  ــل حركت و تغيرن ــوى اّهللا ، قاب ــات و ماس تمامی مخلوق
ــس مطلب مذكور به  ــاده ندارد، چنانكه در نف ــاص به عالم م اختص
وجود حركت در مراتب كماليه فوق تجرد، آن هم تا مرزهای وجوب 

و امكان! صريحا اعتراف شده است.
ــت كه در آن ها قوه و استعداد و  ۲. الزمه تجرد مجردات اين اس
حركت و تكامل وجود نداشته باشد، بنابراين اعتقاد به وجود حركت 
و تكامل درباره عالم مجردات، حاصل غفلت آشكار از معنای حقيقی 

تجرد است.
ــوی كمال ـ چه به عنوان حركت  ــته ماده به س ۳. حركت پيوس
، از ادعاهای بدون برهان بلكه خالف  ــد و چه غير آنـ  جوهری باش
ضرورت فلسفه است، و با وجود نقائص و معاصی و كفر و نمونه های 
فراوان ارتداد واعتقادات باطل و خالف دين و برهان مكاتب بشری 

كه جهان را پر كرده است۴۲ در تناقض مى باشد.
امام صادق عليه السالم مى فرمايند:

سه فی الخلق أفال يعقلون؟» فإنّه رد علی الزنادقة  ومن نعمره ننكّ
ــون: إن الرجل إذا نكح المرأة وصارت  ــن يبطلون التوحيد ويقول الذي
النطفة فی الرحم، تلقته أشكال من الغذاء ودار عليه الفلك ومر عليه 
ــان بالطبائع من الغذاء ومرور الليل والنهار.  الليل والنهار فيولد االنس
ــه  فنقض اّهللا  عليهم قولهم فی حرف واحد فقال: «ومن نعمره ننكس

مسـتقل نبودن مخلوقات در وجود خود، 
به معناى اين است كه آن ها آفريده هاى 
خداوندنـد و در وجـود خـود محتـاج به 
آفرينش و ايجاد الهى اند، نه به اين معنا 
كـه در ذات خود وجود نداشـته و مرتبه 
پسـتى از حقيقت وجـود و ذات خداوند 
بـوده، و خـارج از وجـود خداونـد اصال 

وجود نداشته باشند.
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ــا يقولون ينبغی أن  ــال: لو كان هذا كم ــی الخلق أفال يعقلون»ق ف
ــان ما دامت االشكال قائمة والليل والنهار قائمان والفلك  يزيد االنس
ــا ازداد فی الكبر إلی حد  ــدور، فكيف صار يرجع إلی النقصان كلم ي
ــمع والبصر والقوة والفقة والعلم والمنطق حتی  الطفولية ونقصان الس
ــق العزيز الحكيم  ــی الخلق، ولكن ذلك من خل ــص وينتكس ف ينق

وتقديره. ۴۳
ــود او بكاهيم، پس چرا  ــی دهيم از وج ــر كس را عمر طوالن ه
ــه نمى كنند»؛ اين آيه بر رد زنديقانی است كه توحيد و قدرت  انديش
ــون مردی با زنی  ــكار مى كنند و مى گويند: چ ــيت الهی را ان و مش
ــد، غذاهای مختلف به آن  ــد و نطفه در جای خود قرار ياب ــكاح كن ن
ــود، پس  ــب و روز بر آن جاری ش ــك بر آن بگذرد و ش ــد و فل رس
ــبب امور طبيعی مانند غذا و گذشت شب و روز تكون  ــان به س انس
ــان را باطل نموده و  و تولّد مى يابد. خداوند در يك كلمه عقايد ايش
فرموده است: «و هر كس را طول عمر دهيم از خلقتش بكاهيم پس 
ــان خيال  ــه نمى كنند» مى فرمايد: اگر آن گونه بود كه ايش آيا انديش
ــت] ــد [كه هر چيزی در اثر حركت جوهری رو به كمال اس مى كنن
ــب و روز در جريان و فلك در حركت  مادام كه طبيعت پا برجا و ش
است، انسان نيز بايد پيوسته رو به فزونی و كمال باشد، پس چسان 
ــه نقصان مى رود تا  ــود رو ب ــت كه، هر چه عمرش زيادتر مى ش اس
ــد و در شنوايی و بينايی و قوت و فهم  اينكه به حد طفوليت مى رس
ــتی مى رود، بلكه  و علم و بيان نقصان مى يابد، و در خلق رو به كاس

اين ها همه اثر قدرت و خلقت و تقدير خدای عزيز حكيم است.
و خداوند متعال مى فرمايد:

ــفل  ــم، ثم رددناه أس ــن تقوي ــان فی أحس ــا االنس ــد خلقن «لق
سافلين»۴۴ 

ما انسان را در بهترين صورت بيافريديم، سپس او را به پست ترين 
درجات بازگردانيديم.

و رسول اّهللا  صلى اهللا عليه و آله مى فرمايند:
كل مولود يولد علی الفطرة، فأبواه يهودانه و ينصرانه.۴۵ 

هر فرزندی بر فطرت توحيد به دنيا مى آيد، سپس پدر و مادرش 
او را به گمراهی و ضاللت يهوديت و نصرانيت مى كشانند.

بنابراين اعتقاد به حركت پيوسته نفس 
ــق متعال، از  ــال و قرب ح ــوی كم به س
ادعاهای خالی از برهان و خالف بداهت 
است. بلكه چه بسيار نفسی كه پيوسته رو 
به پستی رفته و با فاصله گرفتن از مكتب 
هدايت و معرفت حجج الهی هر لحظه بر 
ــود از خداوند و معرفت و  ــد و دوری خ بع

شناخت حقيقی او بيفزايد.
ــق به  ــز متعلّ ــن دو چي ــاد بي ۳ . اتّح
يكديگر، خالف عقل و برهان است، و در 
ــن مورد تفاوتی بين نفس و بدن و غير  اي

آن دو وجود ندارد.
ــود واجب و  ــودن وج ــنخ ب ۴ . هم س
ــت فلسفی است؛ و در نظر عقل و برهان،  ممكن از پندارهای نادرس
ــنخ وجود نيستند كه بين آن ها حد  خدا و خلق يك حقيقت و يك س
ــير در مراتب  ــاس س و مرزی فرض توان كرد به گونه ای كه بر اس
ــی و زيادی و  ــق و خلق قابل كم ــه وجودی خال ــت، فاصل آن حقيق
ــد، و برای فرار از التزام به رسيدن ممكنات به درجه  قرب و بعد باش
ــوب و خدايی بتوان در آنجا حد و مرزی تصور كرده، و در محلّ  وج
ــير را الزم دانست. چنانكه تأويل آيه «وأن إلی  مخصوصی توقّف س
ــورد و دور از معنای حقيقی  ــك المنتهى» هم بر اين معانی بى م رب

آيه است.
ــوی خداوند متعال، قرب معنوی است  معنای صحيح تقرب به س
ــط بين  ــير وجودی و ذاتى، كه بتوان آن را دارای مراتب متوس نه س
ــرف مراتب وجود پنداشته و برخی از مخلوقات را از برخی  ماده و اش
ديگر به خداوند نزديك تر انگاشت. چنانكه امام حسين عليه السالم 

مى فرمايند:
احتجب عن العقول كما احتجب عن االبصار، و عمن فی السماء 

احتجابه عمن فی االرض، قربه كرامته و بعده إهانته.۴۶ 
ــان پنهان است كه از ديدگان در نهان است،  از عقل ها همان س
ــمان همان گونه پوشيده است كه از اهل زمين پوشيده  و از اهل آس
ــت، و بعد و دوری از او خواركردن  ــت. قربِ او گرامی داشتن اوس اس

اوست.
و امام رضا عليه السالم مى فرمايند:

ليس شیء من خلقه أقرب إليه من شیء وال شیء أبعد منه من 
شیء.۴۷

ــت، و نيز  هيچ چيزی از مخلوقات به او از ديگری نزديك تر نيس
هيچ  يك از آن ها از او دورتر از ديگری نمى باشد. 

ــخصی به نام ابوقره خدمت حضرت رضا عليه السالم عرضه  ش
ــت: چه كسی به خداوند نزديك تر است، مالئكه يا اهل زمين؟!  داش

حضرت رضا عليه السالم فرمودند:
ــياء كلها باب واحد هی  ــبر والذراع، فإن االش إن كنت تقول بالش
ــتغل ببعضها عن بعض يدبر أعلی الخلق من حيث يدبر  فعله، ال يش

اهـل فلسـفه غالبا آيـات و اخبـارى را كه در مـورد مالئكه و روح 
و امثال آن وارد شـده اسـت، منطبق بر موجـودات عالم مجردات 
مى دانند، در حالى كه مجردات به عقيده ايشـان داراى وجود ازلى 
و قديم مى باشـند نه حادث، و نيز ايشـان وجود مجردات را خارج 
از مقدار و اجزا و صورت و شكل و زمان و مكان مى دانند و قرآن و 
اخبـار هيچ يك از اين اوصاف را درباره هيچ مخلوقى ـ چه مالئكه 

و چه غير آن ـ نمى پذيرد.
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أسفله، و يدبر أوله من حيث يدبر آخره، من غير عناء و ال كلفة و ال 
ــاورة و ال نصب. و إن كنت تقول من أقرب إليه فی  مؤونة و ال مش

الوسيلة فأطوعهم له.۴۸
ــان،  ــيا برای او يكس ــر به وجب و ذراع مى گويی كه همه اش اگ
ــا از بعضی ديگر  ــر بعضی از آن ه ــند. به خاط ــوق او مى باش و مخل
ــه تدبير مى فرمايد كه  ــردد. باالترين خلق را همان گون غافل نمى گ
پست ترين آن ها را، و اول آن ها را همچنان مى پرورد كه آخرينشان 
ــختی و كمك جويی و خستگى اى؛ و  را، بدون هيچ گونه زحمت و س
ــی از حيث وسيله و منزلت به او نزديك تر  اگر مى گويی كه چه كس

است، پس آن مطيع ترين ايشان مى باشد.
۵ . اعتقاد به اينكه: «وجود حقيقتی دارای مراتب است، و مرتبه ای 
به عنوان اشرف مراتب دارد»، از پندارهايی است كه با عقل و برهان 
ــب مختلف برای يك حقيقت  ــازد. چه اينكه أوال تصور مرات نمى س
صرفا امری اعتباری است؛ و ثانيا حقيقتی كه تصور مراتب برای آن 
ممكن باشد، فراتر از هر مرتبه ای از مراتب آن وجود مرتبه ای ديگر 
قابل تصور است و محال است كه به وجود مرتبه ای به عنوان اشرف 
مراتب منتهی شود. از چنين حقيقتی با عنوان بى نهايت اليقفی (غير 
ــتا) ياد مى شود كه تحقّق مرتبه تمام وكمال مطلق در مورد آن  ايس
ــود پيوسته محدود  ــد، و در هر مرتبه ای كه محقّق ش محال مى باش
ــرض صعود در مراتب وجود تا حد  ــی خواهد بود. بنابراين ف و متناه
ــدت وجودى ای كه اصال حد نداشته باشد، خالف ذات  وصول به ش
ــت، و اعتقاد به نامتناهی بودن مراتب  ــى ء قابل صعود و نزول اس ش

مذكور و غير آن جزء اوهام نامعقول مى باشد.
ــد تجرد برای مجردات،  ــرض مراتب كماليه عاليه فوق ح ۶ . ف
ــه در نفس خود نيز متناقض  ــا مجرد بودن آن ها تناقض دارد، بلك ب

است.
ــبت علّت به معلول را چون نسبت معنای اسمی به حرفی  ۷ . نس
ــتن، از مبانی نادرست و نامعقول فلسفی است، بلكه معلول آن  دانس
است كه علّت آن را ايجاد و خلق مى كند نه اينكه معلول مرتبه ای از 
ذات آن (علّت) باشد؛ بديهی است اشيا آفريده ها و مخلوقات حضرت 

حق متعالند نه مراتب وجود او.
ــتقل نبودن مخلوقات در وجود خود، به معنای اين است  ۸ . مس
ــه آن ها آفريده های خداوندند و در وجود خود محتاج به آفرينش و  ك
ايجاد الهى اند، نه به اين معنا كه در ذات خود وجود نداشته و مرتبه 
پستی از حقيقت وجود و ذات خداوند (وتعالی اّهللا  عما يقول الظالمون 
علوا كبيرا) بوده، و خارج از وجود خداوند اصال وجود نداشته باشند.

ــای «تعلّق»، و  ــر مرتبه را گاهی به معن ــول نفس به ه ۹ . وص
گاهی به معنای «فنای از ذات»دانستن ، و گاهی به معنای «نديدن 
ــتن،  ــتقالل»، وگاهی به معنای «اتّحاد و عينيت واقعى» انگاش اس

تناقض در تناقض است، نه يك معنی و چند تعبير.
حاشيه مذكور ادامه مى دهد:

ــدود و مرزهای وجودى ای  ــن مقدمه مى گوييم: ح ــد از اي «و بع
ــارض حقيقت چيزی كه در آن  ــت، و ع كه برای هر مرتبه الزم اس

ــت كه آن شى ء را از وصول  ــت مى گردد، همان چيزی اس مرتبه اس
به آن مرتبه و ادراك كمال و عظمت آن رتبه در پرده مى دارد، پس 
ــود و آن بندها را بگسلد، ترقی به  ــى ء از اين مرزها خارج ش چون ش
ــت كه ذات خود را متعلق  ــود، اينجاس درجه مافوق برايش ممكن ش
ــته به آن مرتبه مى يابد، و شرافت و كمال و عظمت آن رتبه  و وابس
ــد. و آن بندها، حجاب او نسبت به حقيقت وجود مطلق  را مى شناس
ــت. پس نفسی كه شيدای لذائذ مادی و غرق در  از هر قيد و بند اس
ــت، دورترين نفوس از حق تعالی  ــت حدود و پرده های قيود اس ظلم
ــود و از زينت های اين دنيای  ــت، و هر چه از قيود ماديت رها ش اس
ــرور و بهاء نزديك تر گردد، تا  ــت منقطع گردد، به عالم نور و س پس
ــود خود را مجرد و  ــت يابد و وج ــی كه به درجه بلند تجرد دس جاي
ــا از ماده و صورت ببيند، آنگاه از حجاب های ظلمت ـ كه همان  ره
ــند كه سرسلسله  ــت و ناپس حقيقت گناهان و معاصی و اخالق زش
ــتـ  بيرون  ــتگی به طبيعت اس ــتی دنيا و دلبس آن ها محبت و دوس
ــيعه و سنّی از رسول اّهللا  صلى اهللا عليه و آله روايت كرده اند كه:  آيد. ش
ــت»، لكن حجاب آن مرتبه حجابی  «محبت دنيا رأس هر بدی اس
ــخيص آن نيز  ــت و لذا تش ــت كه لطيف تر و نازك تر اس نورانی اس
دشوارتر است، و شناخت آن به دقّت و زرنگی نياز بيشتری دارد، چه 
ــيار سالكی كه در اين راه ها چون بعضی مراتب پست را مشاهده  بس
كند، خيال كند كه به باالترين كماالت و درجات واصل شده است، 
ــيله آن  ــبب توقّف او در آن مرتبه و احتجابش به وس و همين امر س
ــامل حالش شد و توفيق  ــد. پس هر كس عنايت حق ش مرتبه باش
ــش اختصاصش داد... از  ــی يارش آمد، و خداوند به عبادت خوي اله
آنچه، بيان داشتيم معنای رفع حجاب ها و معنای مشاهده وابستگی 
ــد، پس رفع كلی حجاب ها الزم نمى آورد كه اساس  نفس معلوم ش
ــت و نابود شود، بلكه تنها موجب مى شود كه ماسوای خدا  عالم نيس
وابسته و متعلّق به ذات خدا ديده شود، پس هيچ محالی از آن الزم 
ــت. و  نمى آيد و هيچ منافاتی با هيچ يك از اصول دين نخواهد داش

خداوند هدايت گر و ياور است.»۴۹ 
نقد و اشكال:

ــر اهل ذوق و عرفان گريزان از عقل و برهان،۵۰ وجود  ۱ . در نظ
ــه هر لحظه به صورتی جلوه  ــت ك منحصر به يك حقيقت واحد اس
ــت موجود تنها يك  ــفه نيز واقعي ــد، چنانكه در نظر اهل فلس مى كن
ــب ضعيف وجود را  ــام وجود، كه مرات ــت به ن حقيقت نامتناهی اس
ــان همين حقيقت هم  ــه دارد و بس. در نظر ايش ــود نهفت در ذات خ
علّت است و هم معلول، و هم خالق است و هم مخلوق، و به تعبير 
صحيح تر نه علّت است و نه معلول، و نه خالق است و نه مخلوق، با 
اين حال ديگر خروج از حدود و خلع قيود و ادراك كمال و عظمت و 
وصول به مرتبه باالتر و حاجب و محجوب بودن بر طبق اين مبانی، 
ــته باشد؟!۵۱ و بنابر مبنای مذكور،  چه معنای صحيحی مى تواند داش
 ات مادی چه معنايی داشته و چه ربطی به قرب و بعد حق ولَه به لذّ
متعال دارد؟! و حدود چگونه سبب ظلمت مى شوند؟! و حصول تجرد 

چگونه تصور مى شود؟!
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ــير در مراتب وجود دارای مراتب فلسفى، و يا حقيقت وجود  و س
ــه امكان دارد، و ارتباط آن با حقيقت گناهان و  واحد عرفانى، چگون

معاصی و اخالق ذميمه چه معنايی مى پذيرد؟!
ر فلسفی و عرفانى، ربطی و غيراستقاللی بودن هر  بر اساس تفكّ
ــری و عينی برای آن بوده و غيرقابل انفكاك از  مرتبه اى، امری قه
نفس مراتب است، و در نظر اهل فلسفه و عرفان، حضور هر چيزی 
ــود، در اين صورت  ــمرده مى ش در ذات خود، حقيقت علم آن چيز ش
ارتفاع حجاب چه معنايی پيدا مى كند و معنای صحيح عبادت چگونه 
ــد چگونه  ــود، و فرض وجود عالمی كه قابل انعدام باش تصوير مى ش
ممكن است كه ارتفاع حجاب ها موجب انعدام كلّی آن عالم نشده و 
ــان اين مبانی و تصورات كه خالق و  هيچ محالی الزم نيايد؟ و چس

خلق را دو چيز نمى داند منافاتی با اصول دين پيدا نمى كند؟!
ــت كه ما همه  ــن ترينِ اصول و مبانی اديان اين نيس ــر روش مگ
بنده و آفريده خداوند متعاليم، كه برای تحصيل معرفت و عبادت او 
ــده ايم، نه مرتبه ای از ذات  و بهره وری از نعمت های ابديش خلق ش
ــم، و نه جلوه و صورت  ــير مى كني ــم، و نه در مراتب وجود او س اويي
ــعت وجودی  ــم؛ و نه طاعت و عبادت به ما وس ــت وجود اويي حقيق
ــعه  ــه صقع وجوب نزديك مى كند، و نه س ــد و وجود ما را ب مى ده
وجودی نامتناهی موهوم برای خالق متعال كمال و فضيلت به شمار 
مى رود، و نه محدوديت در وجود، نقص و عيب مخلوق و بنده مطيع 

و فرمانبر پروردگار بوده و يا قابل انفكاك از ذات اوست؟!

آيا مالئكه همان موجودات مجردند؟!
ــاری را كه در مورد مالئكه و روح  ــفه غالبا آيات و اخب اهل فلس
ــودات عالم مجردات  ــت منطبق بر موج ــده اس ــال آن وارد ش و امث
ــان دارای وجود ازلی  ــد، در حالی كه مجردات به عقيده ايش مى دانن
ــان وجود مجردات را خارج از  ــند نه حادث، و نيز ايش و قديم مى باش
ــان و مكان مى دانند و قرآن و  ــكل و زم مقدار و اجزا و صورت و ش
ــاف را درباره هيچ مخلوقیـ  چه مالئكه  ــار هيچ يك از اين اوص اخب
ــه غير آن ـ نمى پذيرد، بلكه جن و ملك و روح را نيز به وصف  و چ
ــتن زمان و مكان و فرارفتن به آسمان، و  حدوث و مخلوقيت و داش
ــبح و صورت و پر و بال  ــكل و ش ــتن ش فرود آمدن به زمين، و داش
ــكون كه همه آن ها  و جزء و كل و كوچكی و بزرگی و حركت و س
ــت توصيف  ــام و حقايق مقداری و عددی و مخلوق اس صفات اجس

مى فرمايد. خداوند متعال مى فرمايد:
ــموات واالرض جاعل المالئكة رسال أولی  « الحمد هللا فاطر الس
ــاء إن اّهللا  علی كل  أجنحة مثنی وثالث ورباع يزيد فی الخلق ما يش

شیء قدير.»۵۲ 
ــت و  ــمان ها و زمين اس ــدی را كه آفريدگار آس ــپاس خداون  س
ــت،  ــه و چهار بال قرار داده اس ــك را پيام آورانی دارای دو، س مالئ
ــد بر انجام هر كاری  ــد در خلق بيفزايد، همانا خداون ــر چه بخواه ه

تواناست.
و مى فرمايد:

ــبحون بحمد  ــول العرش، يس ــة حافين من ح ــری المالئك «وت
ربهم.» ۵۳

ــتگان را مى بينی كه بر گرد عرش حلقه زده، تسبيح گوی  و فرش
پروردگارشان مى باشند.

«يوم يقوم الروح والمالئكة صفا.»۵۴ 
روزی كه مالئكه و روح صف مى بندند.

و درباره فرشتگانی۵۵ كه به مهمانی حضرت ابراهيم عليه السالم 
آمدند مى فرمايد:

ــالما قال: إنا  «ونبئهم عن ضيف إبراهيم، إذ دخلوا عليه فقالوا س
منكم وجلون، قالوا ال توجل إنا نبشرك بغالم حليم.»۵۶ 

ــتان مهمانان ابراهيم آگاه كن، آن گاه كه بر او  ــان را از داس ايش
ــدند و گفتند: سالم، پس ايشان گفتند كه ما از شما ترسانيم،  وارد ش

گفتند: مترس، ما تو را به مولود بردباری مژده مى دهيم.
ــرود آمدند  ــوم لوط ف ــرای عذاب ق ــتگانی كه ب ــاره فرش و درب

مى فرمايد:
ــلنا إلی قوم  ــوا إنا أرس ــلون، قال ــا خطبكم أيها المرس «قال فم

مجرمين.»۵۷ 
گفت: شما را چه كاری است ای فرستادگان؟! گفتند: ما به سوی 

گروهی مجرم و گناهكار فرستاده شده ايم.
«فلما جاء آل لوط المرسلون، قال إنكم قوم منكرون.»۵۸ 

ــتگان نزد خاندان لوط آمدند گفت: شما گروهی  هنگامی كه فرش
ناشناخته ايد.

ــؤالء ضيفی فال  ــرون، قال إن ه ــل المدينة يستبش ــاء أه «وج
تفضحون، واتقوا اّهللا  وال تخزون، قالوا أولم ننهك عن العالمين.»۵۹ 
ــت: اينان ميهمان  ــهر با روی خندان بيامدند، لوط گف و اهل ش
منند پس آبروی مرا حفظ كنيد، از خداوند بترسيد و مرا خوار نكنيد. 

گفتند: مگر ما تو را از مردم روزگار فرمان پرهيز نداديم؟
ــده  ــالم درباره «روح»ـ  كه در آدم دميده ش و امام باقر عليه الس

است ـ و در مورد علّت اضافه آن به نام خداوند مى فرمايند:
إنما أضافه إلی نفسه النه اصطفاه علی سائر االرواح كما اصطفی 
ــل: «خليلی»  ــول من الرس بيتا من البيوت فقال: «بيتى»، وقال لرس

وأشباه ذلك، وكل ذلك مخلوق مصنوع محدث مربوب مدبر.۶۰ 
همانا خداوند تعالی روح را ازاين جهت به خود نسبت داد، كه آن 
ــت، همان گونه كه خانه ای از خانه ها  را بر ارواح ديگر برتری داده اس
را برگزيد و فرمود: «خانه من». و درباره پيامبری از پيامبران فرمود: 
ــاخته شده و  ــت من»، و نظائر آن. و همه آن ها مخلوق و س «دوس

پديد آمده و مورد تربيت و تدبيرند.
ــانی كه ذات خداوند  ــالم در رد پندار كس و امام صادق عليه الس

متعال را قابل صدور و توليد مى دانند مى فرمايند:
ــوف، و إنما الروح  ــی أحد صمد ليس له ج ــارك و تعال إن اّهللا  تب

خلق من خلقه۶۱.
ــت كه اندرون ندارد، و روح  ــا خداوند يكتای بدون جزء اس  همان

،تنها آفريده ای از آفريده های او مى باشد.
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پى نوشت ها:
ــيای  ــفی و عرفانی كه صرفا به وحدت وجود و عينيت تمامی اش ر فلس ــه متأخّ ۱ . در انديش
ــت، مسأله تجرد و بساطت  ــده اس ــانده ش مادی و دارای زمان و مكان با ذات خداوند كش
ــی انجاميده و موجب شده است كه معنای آن به سوی  وجود، به تحوالت و تغييرات اساس
سعه وجودی و عدم تناهی ذاتی تحريف شود، شگفت است كه چگونه اهل فلسفه و عرفان 
ــان كامال پوچ  ــريح قواعدی مى پردازند كه حتّی در نظر خود ايش هنوز هم به تدوين و تش

و بى اساس است. 
۲. مطهری، مرتضی، پاورقی اصول فلسفه و روش رئاليسم، ۳-۱ /۵۱۰

۳. ممكن است كسی خيال كند كه بين عددی بودن شى ء با دارای اجزا بودن آن مالزمه ای 
ــتند؛ بطالن اين عقيده  ــود ندارد، و مجردات در عين اينكه متعددند اما دارای جزء نيس وج
واضح است؛ زيرا بدون شك هر دو موجود مجرد، نسبت به وجود يك فرد از آن ها از وجود 
ــت، و هر يك از آن دو، جزئی از كلّ آن ها مى باشد.و چنانچه كسی  ــتری برخوردار اس بيش
ــيم و مجرد ديگری هم با آن فرض شود، بر  ــته باش بپندارد كه: «اگر موجود مجردی داش
ــت، و وجود يكی و دوتای آن ها مساوی است»، معنای جزء  ــده اس وجود آن ها افزوده نش
ــت. عالوه بر  ــتر، و زياده و نقصان، و واحد و كثير را درك نكرده اس و كل، و كمتر و بيش
اينكه فلسفه مى گويد: «مجردات، نسبت به اشيايی كه در مراتب پايين تر از وجود آن هايند 
معطی و مفيض وجود مى باشند، و معطی هر چيزی بايد فاقد آن نباشد»، لذا در نظر ايشان 
ــام و ماديات با سلب حدود عدمی آن ها (يعنی بدون اينكه وجود  تمامی معلوالت حتّی اجس
علّت، محدود به وجود آن ها گردد) ، به عين وجود مقداری و قابل انقسام خود در ذات علل 
مجرد و ـ علّة العلل كه خود خداوند است ـ حضور دارند. ايشان وقتی كه مى گويند «مراتب 
ــند»، منظورشان اين است كه:  باالتر دارنده وجود مراتب نازل تر به نحو اعلی و اتم مى باش
 حدود عدمی آن ها در ذات علّت نيست»، و منظورشان از اين سخن نيز اين است كه: وجود
علّت (خداوند)، وسيع تر از ساير اشيا بوده، و محدود به اجزا و حدود وجود آن ها نمى باشد، نه 
اينكه اجزا و ابعاض مقداری و قابل انقسام اشيا خارج از وجود خداوند باشد. با توجه به اين 
ــد، ديگر بسيار عجيب است كه كسی تمامی اشيای  قواعد و مبانی و توضيحاتی كه بيان ش
ــان و مكان و ا جزا و مقادير را در وجود علل مجرد ـ بلكه در نفس وجود خداوند  دارای زم
ــاير مجردات بدون  ــود بداند، و باز هم ادعا كند كه: وجود خدا و س ــال ـ حاضر و موج متع

زمان و مكان و اجزا مى باشد!! 
۴. کافی، ۸۳/۱ ، بحاراالنوار، ۲۵۸/۳
۵. التوحيد، ۵۹ ، بحار االنوار، ۲۹۸/۳

۶. همان 
۷. احتجاج، ۳۴۹/۲ ، بحار االنوار، ۱۸۵/۱۰

۸. احتجاج ، ۲/ ۳۳۹، بحار، ۱۰/ ۱۶۸
۹. احتجاج، ۴۴۲، بحاراالنوار، ۴/ ۱۵۳

۱۰. بحار االنوار، ۳/ ۱۹۳
۱۱. بحار االنوار۱۵۴/۳

۱۲. التوحيد، ۹۷، بحار االنوار، ۳۰۱/۳
۱۳. التوحيد، ۳۱۴، بحاراالنوار، ۱۸۲/۴ 
۱۴. التوحيد، ۱۰۵ ، بحاراالنوار، ۲۶۳/۳
۱۵. التوحيد، ۹۹ ، بحاراالنوار، ۳۰۲/۳ 
۱۶. التوحيد، ۱۴۳، بحاراالنوار، ۱۶۱/۴
۱۷. التوحيد، ۴۲، بحاراالنوار، ۲۶۹/۴
۱۸. التوحيد، ۶۱ ، بحار االنوار، ۲۹۱/۴
۱۹. کافی، ۱۱۶/۱، بحاراالنوار، ۱۵۳/۴

۲۰. بحاراالنوار، ۱۹۶/۳
۲۱. التوحيد، ۴۳۹، بحاراالنوار، ۳۱۶/۱۰
۲۲. التوحيد، ۳۷، بحاراالنوار، ۲۲۹/۴

ــت،  ــطه ها و عقول مجرد را منحصر به ده عدد مى دانس ــفه كهن، تعداد اين واس ۲۳. فلس
ــداد آن ها را تعيين نمى كنند،  معنای تجرد  ــته اند اما تع متأخرين از اصل اين عقيده برنگش
ــفه متأخر، با ديدگاه پيشينيان كامال متفاوت و متناقض است،  ــاطت نيز در نظر فالس و بس
ــانه عدم تأمل و توجه شايسته به  ــفى، نش تبيين و پذيرش هر دو عقيده در كتاب های فلس

مطلب است. 
۲۴. در گفت وگوی ميان پيامبر گرامی صلى اهللا عليه و آله با ثنويان آمده است:

ــیء وضده، بل لكل واحد منهما فاعل، أال تری   ... فأنكرنا أن يكون فاعل واحد يفعل الش
ــك صانعين قديمين  ــار محال أن تبرد، فأثبتنا لذل ــخن كما أن الن ــج محال أن يس أن الثل

ظلمة ونورا. فقال لهم رسول اّهللا  صلى اهللا عليه و آله : أفلستم قد وجدتم سوادا وبياضا وحمرة 
ــتحالة اجتماع مثلين منها فی محل  ــائرها الس وصفرة وخضرة وزرقة، وكل واحدة ضد لس
ــل واحد؟ قالوا: نعم. قال:  ــتحالة اجتماعهما فی مح ــد كما كان الحر والبرد ضدين الس واح
ــن هذه االلوان غير فاعل  ــدد كل لون صانعا قديما ليكون فاعل كل ضد م ــال أثبتم بع فه

الضد االخر؟ قال: فسكتوا. 
۲۵. توحيد/۵-۴

۲۶. انعام/ ۱۰۷-۱۰۱ 
۲۷. التوحيد، ۶۸، بحاراالنوار، ۲۹۹/۳
۲۸. التوحيد، ۶۹، بحاراالنوار، ۲۹۹/۳

۲۹. بحاراالنوار، ۱۷۸/۱۰
۳۰. التوحيد، ۹۱، بحاراالنوار، ۲۲۴/۳
۳۱. التوحيد، ۷۵، بحاراالنوار، ۳۰۰/۳

۳۲. طباطبايی، سيد محمد حسين، نهاية الحکمة، ۳۱۵
۳۳. طباطبايی، سيد محمد حسين، نهاية الحکمة، ۳۲۰

۳۴. احتجاج، ۳۴۴/۲ ، بحاراالنوار، ۳۲۱/۴ 
۳۵. التوحيد، ۱۸۷

۳۶. طباطبايی، سيد محمد حسين، نهاية الحکمة، ۳۱۶
ــود به: مصباح يزدی،  ــكال اعتراف كرده اند. رجوع ش ــفه نيز به ورود اين اش ۳۷. اهل فلس

محمد تقی، تعليقة علی نهاية الحکمة، ۴۴ 
۳۸. طباطبايی، سيد محمد حسين، نهاية الحکمة، ۳۱۶

۳۹. همان، ص ۳۱۹
۴۰. مطهری، مرتضی، اصول فلسفه و روش رئاليسم، ۱۳/۴
۴۱. مصباح يزدی، محمد تقی، حاشيه بحاراالنوار، ۴۷/۵۸

ــأة نشأة المادة والحاكم فيها  ــير «الميزان» مى نويسد: إن من الضروری أن النش ۴۲.  تفس
ــن الموجودات التی هی أجزاء هذا العالم إال وهو  ــون التحول التكامل، فما من موجود م قان
ــص إلی الكمال فی ذاته وفی جميع  ــدرج الوجود متوجه من الضعف إلی القوة ومن النق مت
توابعه ولواحقه من االفعال واالثار. ومن جملتها االنسان الذی ال يزال يتحول ويتكامل فی 
ــل إليها بالفكر واالدراك. فما من واحد منا  وجوده وأفعاله و آثاره التی منها آثاره التی يتوس
ــه كل يوم أكمل من أمس وال يزال يعثر فی الحين الثانی علی سقطات  إال وهو يری نفس
ــه  ــی أفعاله وعثراث فی أقواله الصادرة منه فی الحين االول، وهذا أمر ال ينكره من نفس ف

إنسان ذو شعور.
۴۳. تفسير قمی، ۲۱۷/۲ ، بحاراالنوار، ۲۳۱/۹

۴۴. تين/۴- ۵  
۴۵. التوحيد، ۳۳۰ ، بحاراالنوار، ۲۸۱/۳

۴۶. تحف العقول ، ۲۴۴
۴۷. التوحيد، ۴۳۹

۴۸. بحاراالنوار، ۳۴۶/۱۰
۴۹. مصباح يزدی، محمد تقی، حاشيه بحاراالنوار، ۴۸/۵۸

ــان از دليل و برهان، از  ــراب عرفان» بخش دوم: گريز اهل عرف ــوع کنيد به: «س ۵۰. رج
نويسنده

ــاس مبانی ايشان تصور هر گونه حركت و صعود و نزول  ــت كه بر اس ۵۱. الزم به ذكر اس
برای مراتب وجود محال ذاتی بوده، و مانند استحاله تصور جابجايی در مراتب اعداد، تصور 

سير و حركت مزبور خالف ذات مرتبه بودن مراتب است. 
۵۲. فاطر/۱و۲ 
۵۳. زمر/۷۴
۵۴. انبياء/ ۳۸

ــكم النه من جنس هذا  ــاهده حواس ــول اّهللا  صلى اهللا عليه و آله : فالملك ال تش ۵۵. قال رس
ــاهدتموه - بأن يزاد فی قوی أبصاركم - لقلتم: ليس هذا ملكا  الهواء ال عيان منه، ولو ش

بل هذا بشر. 
۵۶. حجر، ۵۰ - ۵۲
۵۷. حجر، ۵۷ و ۵۸
۵۸. حجر، ۶۱و ۶۲
۵۹. حجر، ۷۰-۶۷

۶۰. بحار االنوار، ۱۲/۴
۶۱. بحار االنوار، ۱۳/۴
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بررسى اسالمّيت فلسفه
حسين مفيد

از منــــظر آيـــت اهللا ميـــــرزا مهــــدى اصـــــفهانـى

مقاله ــين مفيد، متولد ١٣٦٠. دانش آموخته مهندسی مکانيک سياالت و 3 حس
دارای تحصيالت حوزوی.

ــدی اصفهانی همچون  ــوم آيت اهللا ميرزا مه ــارح آثار مرح محقق و ش
«ابواب الهدی» و «رسائل شناخت قرآن». 

ــين مفيد مقاالت متعددی در نشريات به چاپ رسيده است که از  از حس
جمله آنهاست: 

ــر ميرزا مهدی اصفهانی،  عقل و علم از منظ
فصلنامه ذهن شماره ٢٦

مکتب معارف خراسان، ماهنامه زمانه شماره 
٦٢

باورداشت امامتـ  مهدويت در مکتب سامراء، 
فصلنامه تاريخ معاصر ايران، شماره ٣٩

ــا از منظر ميرزا  ــی معنای خارجيت معن بررس
مهدی اصفهانی، نقد و نظر، شماره ٤٩-٥٠
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ــاله ای که بايد بدان توجه داشت واژگان بکار رفته در  اولين مس
ــت. ايشان در آثار خود به جای استفاده  ادبيات ميرزای اصفهانی اس
ــالمی تعبير علوم بشری را به کار برده است.  ــفه يا عرفان اس از فلس
ــرزای اصفهانی ديده  ــری از مي ــا تعبير علوم بش ــت هر ج در حقيق
می شود منظور ايشان را می توان فلسفه اسالمی رسمی در حوزه های 
ــوفان يونانی  ــی که متخذ از آراء فيلس ــيعی يعنی حکمت صدراي ش
است و عرفان اسالمی رسمی يا عرفان ابن عربی که نشات گرفته از 
بنيانهای يونانی است، دانست. در مقابل هرجا سخن از علوم االهی 
ــريعت  به ميان می آورد منظورش معارف کتاب و عترت يا همان ش

ختميه محمديه صلی اهللا عليه و آله است.
البته پر واضح است که استفاده از تعبير بشری يا االهی با توجه 
ــت. بدين معنا که علوم بشری مجموعه ای  ــاء اين علوم اس به منش
ــت که متفکرين بشری بر اساس اصول خودبنيادشان  از تعاليمی اس
ــت که معلمين  بنا نهادند و علوم االهی مجموعه ای از تعليماتی اس
 ــن يادکرد ــرده اند. همچني ــاس تعليم االهی بيان ک ــی بر اس االه
ــه معنای پذيرش  ــری نه ب ــوم» درباره مجموعه آموزه های بش «عل

علم بودن آنها بلکه به سبب ايجاد فضای تناقض ميان دو مجموعه  
ــريح و  ــری و االهی و امکان برقراری ربط علمی برای تش علوم بش

تبيين مسائل است.

نقد تاريخى علوم بشرى  
ــفه از ديرباز، توجه  ــالميت فلس يکی از مهم ترين جهات نقد اس
ــتگاه و منشاء تاريخی اين دانش است که سرچشمه علمی و  به خاس
اساس مطالب آن را تشکيل می دهد. البته اين نگاه تاريخی به مساله 
از چند زاويه مختلف می تواند محل توجه قرار گيرد. منشاء تاريخی، 
ــمندان اسالمی هرکدام در  ــالم و نگاه انديش ورود و ظهور آن در اس

اشاره
ــائل قابل توجه و تاملی  يکی از مس
ــای فکری  ــت در حوزه ه ــه مدتی اس ک
ــر قرار گرفته  ــالمی محل بحث و نظ اس
ــش از اسالميت فلسفه است.  است پرس
ــالمی اين  در حقيقت ميان متفکرين اس
ــت که آنچه به  ــده اس ــوال مطرح ش س
عنوان فلسفه اسالمی مطرح می شود، آيا 
فلسفه اسالمی است يا فلسفه مسلمانان؟ 
ــفه  ــخن پيوند ميان فلس و يا به ديگر س
ــالم از چه نوع پيوندی است؟ اين  و اس
ــياری از موارد به صورت  پرسش در بس
ــفه يونانی  ــفه اسالمی با فلس رابطه فلس
ــود که در آن بسياری از  نيز مطرح می ش
ــفه اسالمی تالش می کنند  مدافعين فلس
ضمن پذيرش منشاء و چارچوب يونانی 
ــالميت آن نيز  ــفه مدعی اس برای فلس
ــت که پديداری اين  ــوند و روشن اس ش
ــرش وجود دو پديده  ــوال در پرتو پذي س
ــفه و  ــه نام فلس ــر ب ــز از يکديگ متماي
ــت. نبايد از  ــه اس ــالم صورت گرفت اس
ــت که بسياری از افراد در  ذهن دور داش
ــعی وافری در  ــخ به اين پرسش س پاس
ــان دادن فلسفه کرده اند. اما  اسالمی نش
واقعيت مطلب آن است که محتوای آن 
ــتر به سوی مسلمانی بودن  پاسخها بيش
اين فلسفه سوق يافته است. در واقع نه 
ــواالت و مسائل از درون  اخذ پاره ای س
يک فرهنگ و مکتب به معنای مطابقت 
ــه تطبيق  ــت و ن ــويی با آن اس و همس
ــخها با پاره ای مبانی آن مکتب به  پاس
ــت. گذشته از  معنای اتفاق و وحدت اس
آنکه تالش برای نشان دادن تاثير آيات 
ــه فيلسوفان و تغيير  و روايات در انديش
ــتدالالت ايشان ناخواسته آنان  مسير اس
را از اجازه تفکر آزاد و مستقل به عنوان 
ــفه به سوی تفکر  اصلی ترين اصل فلس
وامدار کشانيده است و اين مطلب نشان 
ــفه در تفکر خود  ــتقالل فلس از عدم اس
ــای آن بر پيش فرضهای  و احتمال ابتن

ديگر نيز دارد. 
ــعی دارد پاسخ ميرزای  اين مقاله س
ــش از اسالميت علوم  اصفهانی به پرس
بشری يا رابطه فلسفه اسالمیِ رسمی در 
حوزه های فکری شيعی با حقيقت اسالم 

يعنی تشيع اماميه را بيان کند. 

بـه  خـود  آثـار  در  اصفهانـى  ميـرزاى 
عرفـان  يـا  فلسـفه  از  اسـتفاده  جـاى 
اسـالمى تعبير علـوم بشـرى را بـه كار 
بـرده اسـت. در حقيقـت هـر جـا تعبير 
علوم بشـرى از ميـرزاى اصفهانى ديده 
مى تـوان  را  ايشـان  منظـور  مى شـود 
حوزه هـاى  اسالمى رسـمى در  فلسـفه 
شـيعى يعنى حكمت صدرايى كه متخذ 
از آراء فيلسـوفان يونانى است و عرفان 
اسالمى رسـمى يا عرفان ابـن عربى كه 
نشـات گرفته از بنيان هاى يونانى است، 

دانست.
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تحليل تاريخی مساله کمک خواهد کرد.
ــران تاريخی  ــياری از صاحب نظ ــرزای اصفهانی همانند بس مي
ــت که آنچه از آن تعبير به فلسفه اسالمی می شود در واقع  مدعی اس
ــه  ــات يافته از انديش ــفه يونانی و عرفان يا تصوف اسالمی نش فلس

يونانی است:
ــت و در آن  ــيح ظهور ياف ــفه... پيش از ميالد مس ــش فلس «دان
ــاگردش برمانيدس ظهور يافت  ــنوفان حکيم و ش زمان عقيده اکس
که آنان به سوی اين عقيده رفتند که کائنات همگی به جوهر اصلی 
ــت. پلوثن حکيم قبل از هجرت مبارکه  بازمی گردد و آن نيز خدا اس
ــاد ـ مدعی يگانگی  ــن درودها ب ــرت کننده آن برتري ــه بر هج ـ ک
ــان کامل با خدا شد. پورفير حکيم به سوی وحدت وجود رفت و  انس
فيثاغورث به مسلک تصوف که تصريح به جبر دارد روی آورد. اطباء 
ــای يونان همچون جالينوس هرکدام مذهبی و راهی اختراع  و حکم
ــدند و  کردند و پاره ای به [اصالت] ماده روی آورده و منکر صانع ش

بعضی ديگر به شرک گرايش يافتند و فرق فراوانی پديد آمد.»۱
به جرات می توان گفت که يکی از قطعيات تاريخی که در ميان 
ــمندان مسلّم است همين مساله منشاء يونانی  جمع کثيری از انديش
ــاء يونانی داشتن  ــت. منظور از اين منش ــتن فلسفه اسالمی اس داش
ــت آنکه پايه گذاران اين انديشه و  ــت. نخس نيز گويای دو نکته اس
خاستگاه زمانی ـ مکانی و انسانی آن فيلسوفان و انديشمندان يونان 
ــه ها در جهان  ــه وارداتی بودن اين انديش ــت که در واقع ب بوده اس
ــالمی آنها داللت دارد و دوم آنکه چارچوبه  اسالم و عدم اصالت اس
اصلی فلسفه اسالمی را با فرض پذيرش تحوالتی در انديشه يونانی 

باز می توان يونانی دانست و از آن به دست آورد.
ــفه  ــش از منظور از فلس ــخ به پرس ــوم دکتر حائری در پاس مرح
ــالمی و ارتباط ميان فلسفه و اسالم و نوع اين اضافه چنين گفته  اس

است :
ــت ولی اين  ــت و موصوف اس ــت بلکه صف ــه نيس ــن اضاف «اي
ــفه اسالمی از  اختصاص يا توصيف هيچ داللت بر اين ندارد که فلس
محتوای مثال قرآن و سنت اتخاذ شده است يا از منابع و روش های 
ــانه تاريخی است، يعنی آن فلسفه ای  ــالمی محض. اين فقط نش اس

که در تاريخ حکومت اسالمی طرح و مورد بحث و گفتگو قرار گرفته 
ــفه ای که از يونان آمده و در کشورهای اسالمی اين طور  يعنی فلس
ــالمی اصالتا همان فلسفه  ــت. فلسفه اس ــندگی پيدا کرده اس درخش
ــالمی ميراث دار  ــر فلسفه اس ــت و می توان گفت سراس هلنيکی اس
ــت که با تفسيرات و ترجمه های فارابی و ابن رشد يا ابن  هلنيک اس

سينا توسعه يافته و به زبانهای اسالمی ترجمه شده است...»۲
ــهاد به  ــان نيز برخالف عده ای که استش جالب توجه اينکه ايش
ــانه برگرفته شدن اين فلسفه از اسالم می دانند  آيات و روايات را نش
مدعی است که اين سنتی در ميان فيلسوفان مسلمان بوده است که 
در انتهای مباحث خود استشهاد به آيات و روايات کنند و اين هرگز 
ــتدالل نيست و از قضا به عنوان نمونه برهان صديقين  به معنای اس
ــان سپس  ــتناد قرار می دهد.۳ ايش را در جهت نظر خويش مورد اس
ــفه نيست بلکه زبان  می گويد که حکمت متعاليه نوع خاصی از فلس
خاصی از فلسفه است. و اين زبان خاص در واقع تالشی است برای 

گواه گيری از آيات و روايات.۴ 
ــکلت اصلی فلسفه اسالمی را  ــهيد مطهری نيز به صراحت اس ش
ــفه يونانی و اسکندرانی می خواند۵ و آنچه حيات فلسفی دانسته  فلس
ــالم  ــات تعقلی با فاصله از ظهور اس ــوع خاصی از حي ــود را ن می ش
ــمرند.۶  ــکندرانی برمی ش و آغاز يافته با ترجمه های آثار يونانی و اس
ــفی باز منجر به  ــان درباره مسائل فلس ــيم بنديهای ايش حتی تقس
ــت۷. ديگری از محققان،  ــفه نگرديده اس ــدن اين فلس غيريونانی ش
فلسفه اسالمی را فلسفه فيلسوفان اسالمی يا فلسفه در جهان اسالم 

و يا فلسفه عربی می نامد۸.

نهضـت ترجمـه، مدخـل ورود علوم بشـرى بـه جهان 
اسالم   

ــلمات تاريخی که ميرزای اصفهانی بدان توجه  يکی ديگر از مس
ــاله نهضت ترجمه و سياست خلفای بنی عباس در ادامه  می کند مس
ــالم است.  ــری به جهان اس ــت بنی اميه برای ورود علوم بش سياس
ــان می گويد که علوم بشری عمدتا در دوران خلفای بنی عباس  ايش
ــد. دليل اين ورود نيز آن بود که اساسا مکتب  ــالم ش وارد جهان اس

دكتر مهدى حائرى نيز برخالف عده اى 
كه استشهاد به آيات و روايات را نشانه 
برگرفته شـدن اين فلسـفه از اسـالم 
مى دانند مدعى اسـت كه اين سنتى در 
ميان فيلسـوفان مسلمان بوده است كه 
در انتهاى مباحث خود استشهاد به آيات 
و روايـات كننـد و اين هرگـز به معناى 
اسـتدالل نيسـت و از قضـا بـه عنوان 
نمونه، برهان صديقين را در جهت نظر 

خويش مورد استناد قرار مى دهد.

يكـى ديگـر از مسـلمات تاريخـى كـه 
ميـرزاى اصفهانـى بدان توجـه مى كند 
مساله نهضت ترجمه و سياست خلفاى 
بنـى عباس در ادامه سياسـت بنى اميه 
براى ورود علوم بشرى به جهان اسالم 
است. ايشـان مى گويد كه علوم بشرى 
عمدتا در دوران خلفاى بنى عباس وارد 
جهان اسالم شد. دليل اين ورود نيز آن 
بود كه اساسا مكتب خلفا مكتبى دربرابر 
مكتب اهل بيت عصمت عليهم السـالم 

بود.
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خلفا مکتبی در برابر مکتب اهل بيت عصمت عليهم السالم بود. به 
همين سبب سعی در تسخير همه مناصب آن ذوات مقدسه داشتند. 
ــينی  ــت ظاهری و حکومت و جانش ــب حق خالف ــا غص گام اول ب
ــد. اما گام دوم غصب  ــته ش ــط بنی اميه برداش بالفصل پيامبر توس
ــت علمی پيامبر و وراثت کتاب بود.  ــق خالفت باطنی يعنی وصاي ح
ــت که اين منصب به دليل تفاوتهای آشکارش با منصب  روشن اس
ــت. پس تنها راه حل آن ترويج  ــان اس ــلب از ايش قبلی غير قابل س
ــيله آن مردم  ــر به جای علوم االهی ائمه بود که به وس علومی ديگ
ــغول به مباحث ديگری شوند و توجهشان از ائمه به سوی ديگر  مش

جلب شود.۹.
ــان در مطالب خود در جايی ديگر۱۰ نيز به کلمات مرحوم      ايش
مجلسی۱۱ اشاره می کنند که ايشان نيز ترويج و تشهير کتب فالسفه 
در ميان مسلمانان را از بدعت های خلفای جور دانسته است. مرحوم 
ــی آورد که يکی از  ــی را از صفدی م ــا نقل قول ــی در همانج مجلس
علمای مسيحی گفته است که اين علوم در هيچ قومی داخل نگرديد 
ــان اختالف ايجاد کرد و آنها را به فساد کشانيد.  مگر آنکه در ميانش
ــز آورده و تائيد  ــی در «عصر المامون» ني ــن مطلب را فريد رفاع اي

کرده است.۱۲
ــه نقل و تعريب  ــی در همانجا می آورد ک ــپس مرحوم مجلس س
ــورت گرفته و اولين  ــن خالد برمکی ص ــيله يحيی ب مطالب به وس

مترجم را خالد بن يزيد بن معاويه گفته اند و در ادامه به نقل داستان 
ــيدن نقشه قتل هشام بن حکم که به طعن فالسفه می پرداخته  کش
ــت ، می پردازد. ميرزای اصفهانی در جای ديگری به اين مطلب  اس
ــات مناظره ميان امام هشتم  ــا برپايی جلس ــاره می کند که اساس اش
ــان به منظور غلبه بر ايشان و تحقيرشان  ــالم با مخالفينش عليه الس
ــت ، که اين بخشی از استراتژی مبارزه با  در ديدگان مردم بوده اس

اهل بيت بوده است.۱۳ 
ــتن درب  ــه اصل اين مطلب که هدف از نهضت ترجمه بس البت
ــت که حتی برخی از بزرگان  ــت، مطلبی اس خانه اهل بيت بوده اس
فلسفه نيز آن را پذيرفته اند. عالمه طباطبايی در جايی به اين مطلب 
ــاره کردند۱۴و گفته اند: در عين حال حکومت های معاصر با ائمه  اش

ــه اينکه از آن حضرات دور بودند، از هر جريان و از هر  ــدی نظر ب ه
ــتن مردم از مراجعه به  راه ممکن برای کوبيدن آن حضرات و بازداش
ايشان و بهره مندی از علومشان استفاده می کردند می توان گفت که 
ترجمه االهيات به منظور بستن در خانه اهل بيت بوده است.۱۵ استاد 

سيد محمد خامنئی نيز در يکی از آثار خود گفته اند:
ــة الترجمة فی زمن  ــمی بنهض ــباب و محفزات مايس «حول اس
ــورات ، لکننا لواردنا التبصر  ــيين ، طرحت بعض اآلراء و التص العباس
ــة لها لوجدنا أن احد عواملها و دوافعها  بالمحفزات الداخلية و العميق
ــل البيت (و االمام جعفر  ــيين أله المهمة هو مواجهة الخلفاء العباس
ــادق(ع) المزامن للمنصور ، و االمام الرضا (ع) المعاصر للمأمون)  الص
و افتتاح دکان يختطف انظار المفکرين و المتکلمين آنذاک ليصرفهم 
ــيهم  ــن اعتبروهم أهم منافس ــخصيات المبرزة الذي ــذه الش عن ه
ــتغال الناس بسلسلة من  ــنة و اش ــمعة الحس ــيين ذوی الس السياس

المباحث النظرية.»۱۶  
ــه در زمان خلفای  ــل و انگيزه های نهضت ترجم ــون عل «پيرام
ــده است اما اگر در  ــی، ديدگاه ها و نظرات گوناگونی مطرح ش عباس
ــيم در خواهيم يافت که يکی  پی انگيزه های درونی و عميق آن باش
ــيان در به راه انداختن نهضت ترجمه  از مهمترين انگيزه های عباس
ــالم ( امام  ــه با اهل بيت عليهم الس ــفی يونانی)، مقابل (متون فلس
صادق عليه السالم همزمان با منصور و امام رضا هم عصر با مأمون 
ــمندان و  ــت تا نظر انديش بود) و باز کردن دکان و مرکزی بوده اس
متکلمين را از اهل بيت عليهم السالم که مهم ترين رقبای سياسی 
عباسيان در عين خوش شهرتی بودند، منصرف کرده و به سوی اين 
ــائل و  ــرگرم پاره ای از مس دکان و مرکز جلب نمايند و جامعه را س

گفتگوهای نظری کنند»

  مخالفت علما، وارثان انبياء، با علوم بشرى 
ــرزای اصفهانی در توجه  ــه داليل ديگری که مرحوم مي از جمل
ــفه و عرفان) با علوم االهی بدان اشاره  به مغايرت علوم بشری(فلس
ــت.  ــيعه با اين علوم اس ــد مخالفت فقها، علما و محدثين ش می کن
 ــان می گويند فقها و علمای شيعه همان تربيت يافتگان تربيت ايش
ــش از همه با فضا و  ــالم اند که بي ــیِ پيامبر و ائمه عليهم الس االه
ــبب مخالفت اين  ــنايی دارند. به همين س محتوای علوم االهی آش
ــان از مخالفت اين علوم با علوم االهی  ــری نش بزرگان با علوم بش
دارد و تالش فقهايی چون کلينی بر ثبت و ضبط روايات را در واقع 

مخالفت با دانش های فلسفی می شمرد.۱۷
ــان بر اين مبنا مواردی از رديات و مخالفت های علما را ياد   ايش
آورمی شود و می گويد اين کاری است که علما از زمان ائمه آموخته 
اند. لذا يکی از ابواب رساله ابواب الهدی خويش را اختصاص به اين 
ــی از عبارات فقهای مخالف و يا  ــاله می دهد و به ذکر نمونه هاي مس

آثار فقها و محدثان در رد بر فلسفه می پردازد:۱۸
ــس می گوييم : خدای تبارک و تعالی به وعده اش عمل کرد،  «پ
ــوی  پس عموم علماء و محدثين و فقهاء رضوان اهللا عليهم را به س

از جملـه داليـل ديگـرى كـه مرحـوم 
ميـرزاى اصفهانـى در توجه به مغايرت 
علوم بشرى(فلسـفه و عرفان) با علوم 
االهـى بـدان اشـاره مى كنـد مخالفت 
فقها، علما و محدثين شيعه با اين علوم 

است.
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خويش هدايت کرد و خودش و کماالتش را به درجات غير محصوره 
بر ايشان شناسانيد و به نور خويش مخلوقاتش را به ايشان شناسانيد. 
ــان از علوم بشری ،  ــالم اهللا عليهم با تمام اطالعش ــان س پس ايش
برای حفظ علوم و معارف االهی بپا خواستند و به ضبط علوم جديده 
ــان را در ميان  ــه از آن تعبير به احاديث کردند پرداختند و علومش ک
ــول خدا و متمسک به ريسمان واليت ائمه  عامه امت که پيروان رس
ــان به  ــر دادند و هيچ کدام از ايش ــالم اند نش معصومين عليهم الس
ــفه و عرفان نرفتند. بلکه از آنها در کتبشان  ــوی گفتارهای فالس س
ــتند و قائلين به  ــان از اين گفتارها دوری جس ــان و اعمالش و اقوالش
ــمانی و وحدت وجود ساير مواردی که  قدم عالم و منکرين معاد جس

فالسفه و عرفا بدان گرايش يافته اند را تکفير کردند.»۱۹ 
ــود کسی  ــش: «می ش ــخ به پرس مرحوم دکتر حائری نيز در پاس

اصولی بزرگ باشد و مخالف فلسفه باشد ؟» چنين می گويد : 
ــاء الدين عراقی هم اين طور  ــا اين طور بودند . آقا ضي «خيلی ه
ــفه نخوانيد چون  بودند . حتی برخی از مراجع فتوا می دهند که فلس
ــايد هم مقصودشان از اين تحريم  ضاللت و گمراهی می آورد. و ش
ــادی بوده است نه تحريم مولوی و به نظر اينجانب اگر  تحريم ارش

چنين بوده حق با ايشان است...»۲۰

تحليل محتوايى يا بررسـى چهارچوب مغايرت علوم 
بشرى و علوم االهى

ــخن بايد گفت که در نظر مرحوم ميرزای اصفهانی  در ابتدای س
ــاختار در چهار جهت با  ــوم االهی از جهت محتوا و س ــفه با عل فلس
يکديگر متغاير و متخالف اند. اين چهار جهت روش ، مبانی ، مداخل 
ــان مدعی  ــند. به بيان ديگر ايش و نتايج هر دو نظام فکری می باش
است که فلسفه و اسالم نه از جهت روش و نه از جهت مبانی و نه از 
جهت مداخل مباحث (يعنی نقاط آغاز و طرح مسائل) و نه از جهت 
نتايج حاصله از هريک، بايکديگر همسانی نداشته و مغاير يکديگرند. 
همان طور که پيشتر اشاره شد در اين نوشتار سعی می شود که اشاره 
ــث در اختالف در مبانی را به  ــها می پردازيم و بح وار به بحث روش

مقالی ديگر می سپاريم. 

روش شناسى علوم االهى در نيل به معارف
در ابتدای سخن بايد گفت که به بيان ميرزای اصفهانی در نظام 
ــتيابی به علوم و معارف در ارتباطی تنگاتنگ با دو  علوم االهی دس
ــت. در حقيقت روش وصول به علوم االهی  ــيار مهم اس ــاله بس مس
ــت که بهره  ــه دو رکن وثيق و موثر اس ــک ب ــد توجه و تمس نيازمن
ــن دو تحقق نخواهد يافت. اين دو رکن  ــدی از آن علوم بدون اي من
ــوی ديگر  ــت. از س ، يکی حجج االهی و ديگری اعمال عبادی اس
ميرزای اصفهانی می گويد روش علوم االهی با روش فلسفی دارای 
دو تفاوت عمده نيز هست. اين تفاوت ها يکی در فطری بودن علوم 
ــودن (در مقابل اختصاص به جمعی  ــی و ديگری در همگانی ب االه

خاص داشتن) علوم االهی است.

حجج االهى:
پيامبر خاتم صلى اهللا عليه و آله  

ــی در دريافت و بهره مندی از علوم  پيرامون جايگاه حجج االه
ــون تمامی فقها و محدثين  ــی اگرچه همچ ــی، ميرزای اصفهان االه
ــالم را يک واحد جمعی می بيند،  ــيعه همه ائمه اطهار عليهم الس ش
ــا برای پيامبر خاتم از حيثيات مختلف جايگاه و مرتبتی ويژه قائل  ام
ــاينده سفره  ــت. در حقيقت پيامبر خاتم صلی اهللا عليه و آله گش اس
ــت که حقيقت تمييز و مفارقت از شرک به  علوم و معارف االهی اس
توحيد و چرخش از علوم بشری به وجدان علوم االهی با توجه به او 
ــتماع کالم او و اتباع از ايشان تحقق می گيرد و آن  و دعوتش و اس

حضرت نقطه آغاز است.
ــس از آنکه داليل  ــوار الهداية پ ــاله ان ــرزای اصفهانی در رس مي
ــب علم و  ــری در کس ــب بودن روش بش خود در ناصوابی و نامناس
ــاء االهی و کاملترين  ــمرد، می گويد که تنها انبي ــت را برمی ش معرف
ــتند که تعهد به رساندن همه مردم در تمام  ــان پيامبر خاتم هس ايش
طبقاتشان به معرفت ربوبی را کرده اند. درواقع در ميان مکاتبی که 
ــده اند تنها مکتبی که تعهد به ابالغ  ــی ش در عالم مدعی خداشناس
ــی که مخاطب او  ــه معرفت ربوبی ـ درصورت ــان ب همه مخاطبانش
ــخص  ــت، مکتب انبياء االهی و درواقع ش قرار گيرند ـ را کرده اس

فرستادگان االهی هستند.
ــالم اهللا عليهم و تکميل آنها با دعوت  «...دعوت عموم انبياء س

متاسفانه مسـاله غيبت حجت دوازدهم 
االهى كه به شـهادت ليلـة القدر تاويل 
امروزيـن قرآن بر قلب او نازل مى گردد، 
و باب مدينه علم پيمبر، او است؛ موجب 
گرديده بسـيارى علـى رغـم اعتقاد به 
صحـت مطالب ياد شـده از توجه عملى 
بدان غافل شـوند. درواقع شبهه غيبت 
شبهه «دور دسترسـى امام» و المحاله 
«اسـتغناى از او» و در نتيجه «اسـتقالل 

در علم آموزى» را پديد آورده است!

 يكـى از بزرگتريـن خـرده گيرى هـاى 
ميـرزاى اصفهانـى بـه حامليـن علـوم 
بشـرى در دوران غيبت اين اسـت كه 
چرا راه كسـب علم و معرفت را به جاى 
طلـب از اهلـش به طلـب از غير اهلش 

تبديل ساختند؟
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خاتميه، تعهد به رساندن همه مردم در تمام طبقات حتی کودکان و 
ــان بوده است تا آنکه ايشان با چشم قلب و نه  بانوان به پروردگارش
ــر خدا را معاينه کنند و تعهد به يافتن پروردگار به خود  ــم س به چش

پروردگار پس از کشف او به آياتش کرده اند.»۲۱.
ــی از مهمترين مناصب پيامبر را  همچنين ميرزای اصفهانی يک
رفع اختالف از امت، خاصه در مبانی توحيدی و اعتقادی می شمرد. 
به تعبير ايشان مردم در دريافت صحيح عقايد توحيدی خود و از پیِ 
مراجعه به مکاتب بشری دچار اختالف شدند و به همين سبب آلوده 
ــذا يکی از بزرگترين  ــرک بايکديگر به نزاع گرفتار آمده اند. ل ــه ش ب
ــا  ــت. اساس ــر اس وظايف و کارهای پيامبر رفع اختالف از ميان بش
ــت و اختالف  ــکاری حق اختالف در آن بی معنی اس درصورت آش
درجايی است که حق درميان نباشد و اختالف در ساير امور ريشه در 

اختالف در اصلی ترين مساله يعنی شناخت پروردگار دارد.۲۲
«از بزرگ ترين معجزات و براهين آشکار کننده بر رسالت رسول 
و خالفت خلفاء فنای ايشان از همه جهات در تذکر به حق متعال و 
رفع غفلت و رساندن بشر به حضرت قدوس و برداشتن حجاب ها و 
ــت و اين وظيفه رسول و خلفاء است  نادانی ها درباره خدا از مردم اس
ــان فرار  از ياد حق متعال و  ــا اينکه برهان برگمراهی مخالفانش کم
مراقبت او و حفظ شئونات محضرش است. به همين سبب است که 

وجود رسول برای ايصال ، امری ذاتی است.»۲۳
اما مساله به اينجا ختم نمی شود. نکته حائز اهميت آن است که 
نه تنها پيامبر آورنده علوم و معارف االهی است که مدعی است تنها 
راه وصول به معارف االهی او است. اساسا در نظامی که معرفت صنع 
ــت، غير از آنکه تا پيش از او مردمان در غفلت از معرفت  االهی اس
بوده اند و با بعثت نبی خاتم همگان در شرق و غرب عالم از حيرت 
ــرک خارج شدند ، خداوند وعده داده است که معرفتش  ضاللت و ش
ــد و بلکه باالتر آنکه از  ــتاده اش عرضه نکن ــز بر مطيعين فرس را ج
ــاله – انحصار تعريف خويش و  ــن او دريغ فرمايد و اين مس مخالفي
ــتادگانش به پيروی کنندگانشان -  را  اعطاء معرفتش بواسطه فرس
نشانه صدق دعوت و راستی رسالت او قرار داده است. از سوی ديگر 
ــيله مدعيان دروغين  ــانيدن مردم به معروف فطری را به وس راه رس
ــدگان از تاثير آن کلمات  ــر کردن قلوب بن ــفارت االهی را با مه س

خواهد بست.۲۴ 
ــت هدايت االهی توجه و  ــت در دريافت نعم بنابر اين گام نخس
ــت تا صدق حقانيت او به تعريف االهی معين  ــول اس اطاعت از رس
شود. به سخن ديگر بايد گفت که اين مراجعين نيستند که می بايست 
ــانند بلکه او  ــتی صاحب ادعا را برای خود به اثبات برس صدق و راس
ــت و حقانيت خود را اثبات می کند. حقانيت و صداقت او  خود صداق
ــردم را در هر طبقه و صنفی  ــود که بتواند م ــز زمانی اثبات می ش ني
ــده، آن معروف فطری که بر همگان  ــه محضر ربوبی حاضر گردان ب
ــند که او ثابت شدنی نيست. پس در  ــناخته شده است را بازشناس ش
اين صورت تنها و ظيفه عباد گوش سپردن به پيامبر است تا در گام 
ــلوک  بعد آن هنگام که او را در دعويش صادق يافتند با تبعيت و س

ــک و تبعيت  ــب کنند. بنابر اين تمس درکنار او مراتب معرفت را کس
از پيامبر صلی اهللا عليه و آله از حيث روشی در نظام تعليم و تربيت 
ــت و به صورت يک مسأله معنوی يا  ــأنی خاص اس االهی دارای ش

تشريفاتی مطرح نمی شود.
ــچ مومن ممتحنی  ــلی و هيچ ملک مقربی و هي ــچ نبی مرس هي
ــب محمد و آل محمد  ــد مگر به تقري ــه مقام قرب فائز نخواهد ش ب
ــبب وجود اين  ــود به س ــوات اهللا عليهم. هرچه افاضه فيض ش صل
ــت مگر همين راه.  ــود. راه تقرب به مقام کبريائی نيس خانواده ميش
تمام مخلوقات محتاج خدا هستند و رفع احتياجشان نميشود مگر به 

واسطه اهل بيت اطهار.۲۵ 

قرآن و عترت دو وديعه جاودان پيامبر 
ــد علوم االهی برای رسيدن به معارف ربانی  آنچنان که گفته ش
ــی حجج االهی و  ــت. يک ــش دو اصل مهم را مطرح کرده اس خوي
ــد که  ــت. در بحث حجج االهی گفته ش ــری اعمال عبادی اس ديگ
ــاله در شخص پيامبر  ــی ويژه دارد. اما اين مس ــخص پيامبر نقش ش
ــی اهللا عليه وآله  ــد. پيامبر خدا صل ــده و پايان نمی ياب ــر نش منحص
ــوی معرفت ربوبی و  ــوت کننده مردم به س ــتاده خداوند و دع فرس
ــت که اين وظيفه خويش را چه در زمان حياتش و  تربيت االهی اس

چه پس از آن به همراه دو نور به انجام می رساند. 
ــت  قرآن: مدعای مرحوم ميرزای اصفهانی در مورد قرآن آن اس
ــوم االهی به آن  ــت که در عل ــه قرآن نور و بر پايه نور علمی اس ک
ــود. اين کتاب در حقيقت تجلی خداوند در کالمش  تذکر داده می ش
می باشد که مقصود آن نيز شناخت و معرفت حضرت رب العزه است. 
به همين سبب اين کتاب ذاتا دعوت کننده به سوی خدا و حجج او 
ــده در علوم االهی است.  و تذکر دهنده به علم و عقل حقيقیِ ياد ش
ــت به همين سبب راه شناخت حقانيت آن نيز همچون شخص  درس

پيامبر ، هدايت کنندگی اش به سوی خدا و حجج او خواهد بود:
ــت که کالم فانی در مقصودش ميباشد و مقصود از  «آشکار اس
ــت به خدای تعالی و هدايت  ــرآن مجيد به تصريح خودش ، معرف ق

ميرزاى اصفهانى در نامه اى كه به يكى 
از شاگردانش به هنگام هجرت به شهر 
و ديارى ديگر مى نگارد ياد آور مى شود 
كـه تنهـا وظيفه «عالـم» و خـادم اهل 
بيت بازكردن دِرخانه ايشـان به سـوى 
شـيعيان به گونه اى اسـت كه شيعيان 
در ظلمـات غيبت به درخانه هر كسـى 
نروند و ديگران را به عنوان مالذ و ملجا 

و شيخ و ركن و قطب ندانند.
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به سوی او و فراگيری علومش و متابعت حجج او است. پس ناگزير بايد ديد که آيا 
ــت يا نه؟  ــک و ترديدی در آن راه نيابد ، اين گونه هس قرآن به گونه ای که هيچ ش
ــوی علم و  ــتی که اگر قرآن هدايت خدای متعال در کماالتش و به س پس به درس
نور و حججش می باشد ، بالترديد حجت و برهان و نور و عالمت و آيت و صفت و 
نعمت او می باشد. پس آن هنگام که هم چون خورشيد آشکار گرديد که او برهان و 
ــوی خدای عزيز قدوس و به سوی کماالت و علم و حجتش  حجت و هدايت به س
ــد ، آشکار می گردد که خدا در کالمش تجلی يافته است. پس قرآن ضرورتا  می باش
ــر فرياد  ــر فرياد ميکند. قرآن با زبان الوهيت و تحدی به عجز بش ــا به اين ام و ذات
ــان  ــد و ندا می کند که خدای تعالی به خودش هدايت می کند و خود را به ايش ميکن
ــان و به سوی علم ربانی هدايت  ــوی پروردگارش ــاند و قرآن مردم را به س می شناس
ــان اوست و کالم و برهان و نور اوست و خدا  می کند و او يادآوری به نعمتها و احس

در کالمش تجلی کرده است.»۲۶  
ــت که  ــاله اس نکته حائز اهميتی که در اين بين نبايد از توجه دور بماند اين مس
ــت. و از آن جهت که قرآن تذکر دهنده  قرآن برپايه علم و دربردارنده همه علوم اس
ــره  خوانده اند۲۷. و در حقيقت همين علوم و  ــت آن را ذکر و تذک به علم و عقل اس
حکمتهای قرآن وجه اعجاز آن است که مخالفين به مخالفت با آن برخاسته اند۲۸.

ــم دور بماند جايگاه عترت در کنار اين  اما دومين نکته ای که نبايد هرگز از چش
معجزه جاودان پيامبر است. نور قرآن تنها زمانی آشکار کننده است که در معرضش 
ــرار گيريم و تنها زمانی در معرض آن قرار می گيريم که در کنار عدلش به او نظر  ق

فکنيم و از باب علمش بدان وارد گرديم۲۹.
ــت  ــس هرکس می خواهد که به قرآن مجيد نظر کند تا بيابد که کالم اهللا اس پ
ــت؟ ، می بايست به اهل ذکر و  ــريه اس يا نه ؟ و اينکه علوم و معارفش االهيه يا بش
ــان علم به همه کتاب  ــان آمده که در نزدش ــانی که در قرآن به نص درباره ايش کس
است و در کنار قرآن متحدی قرار داده شده اند و در احاديث متواتره ميان خاصه و 

عامه به خالفتشان تصريح شده است رجوع کنند۳۰. 

عترت 
ــاره شد، عترت  همان طور که در بخش مربوط به پيامبر صلی اهللا عليه و آله اش
پيامبر به عنوان خلفای ايشان در کسب معارف االهی جايگاهی ويژه دارند. مناصب 
اهلبيت ايشان را در دو جهت عمده می توان ياد آور شد. حجت االهی و خليفه رسول 
ــان که همان «باب مدينه علم پيامبر» بودن ايشان محسوب می شود  اهللا بودن ايش

و حامل علوم قرآن بودن ايشان به عنوان ثقل عدل قرآن:
ــول اکرم و اميرمومنان و ... (همه ائمه يک  ــت که رس ــکار اس «بر هر عاقلی آش
ــخاص شناخته شده در نزد هر دوست و دشمن  ــوند) ، اين اش به يک نام برده می ش
ــتند و همگان متفق اند که ايشان حجج االهی و خلفای او  و هر مقر و منکری هس
ــند و ايشان کسانی اند که عقل در  و عارفان به پروردگار و حامالن علومش می باش
ــت. پس  ــتقل اس ــان به نحوی که هيچ ترديد در آن راه نيابد مس خالفت و سفارتش
تحدی ايشان به اين مقام از آشکارترين واضحات است از آن روی که همه عالم به 
ــان اعتراف دارند. پس هرکس می خواهد که به قرآن  ــوی ايش ادعای اين مقام از س
ــت يا نه؟ و اينکه علوم و معارفش االهيه يا  مجيد نظر کند تا بيابد که کالم اهللا اس
ــت به اهل ذکر و کسانی که در قرآن به نص درباره ايشان  ــريه است؟ ، می بايس بش
آمده که در نزدشان علم به همه کتاب است و در کنار قرآن متحدی قرار داده شده 
ــان تصريح شده است رجوع  اند و در احاديث متواتره ميان خاصه و عامه به خالفتش

فالسفه اين را پيش 
فـرض گرفته اند كه 
روش  فلسفى  روش 
عقلى اسـت و روش 
انبيـاء روشـى غيـر 
ـ  نقلـى  ـ  عقلـى  
اسـت كـه صحتش 
حجيت  بـر  متوقـف 
اسـت.  آن  االهـى 
اوال  آنكـه  از  غافـل 
روش  فلسفى  روش 
عقلـى نيسـت بلكه 
روشـى است كه آن 
را عقلـى مى خوانند. 
ثانيـا مـا حتـى يك 
روايـت هـم نداريم 
پاسـخ  در  ائمـه  كه 
بـه پرسـش از مثال 
توحيد فرموده باشند 
خدا يكى است چون 
اميرالمومنيـن  مـِن 
مى گويـم و يـــــا 
پرسشگرانشـان كه 
مالحظه  قابـل  جمع 
از  ايشـان  از  اى 
اند  بـوده  مخالفيـن 
و حتى مقصودشـان 
مبـارزه با اهـل بيت 
بوده اسـت را بدون 
اقنـاع عـلمـى  و به 
صـــرف حّجيـت و 
ساكت  جايگاهشان 

كرده باشند. 
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کنند.»۳۱  
ــفانه در واقع مورد غفلت بسياری قرار گرفت و سبب  آنچه متاس
مسدود شدن باب علم بر ايشان و پيدايش اختالف در انديشه ايشان 
گرديد، فراموشی بابيت عترت برای مدينه علم رسول خدا و عدليت 
ايشان در تمسک به قرآن بود. حديث ثقلين به طور آشکار مايحتاج 
ــک به ثقلين  امت پيامبر تا قيامت را بدون هيچ قيد ديگری در تمس

و البته تنها به ثقلين برمی شمرد:
ــس از نزول قرآن از کجا پديد  ــر بگويی که اين اختالفات پ «اگ
ــيوع اسالم پديد  آمد که برخی مذاهب باطل پس از نزول قرآن و ش
ــد که اباطيل  ــه فاروق خود ايجاد کننده اختالف ش آمدند؟ و چگون
بشری پيشين تا زمان ما باقی ماند؟ می گويم : برای علم قرآن حمله 
ــهر  ــهر اين علم خاتم االنبياء و درِ اين ش ای معين وجود دارد و ش
ــت آنچنان که پيامبر بدان تصريح کرده : من  علی بن ابی طالب اس
ــهر علمم و علی در آن است. پس هر کس آن شهر را می خواهد  ش
ــدود  ــهر را مس ــردد و مردم درِ اين ش ــد از در آن وارد گ ــس باي ، پ
ــدود شدنش درهای شهرهای جهل تا زمان عباسيان  کردند و از مس
گشايش يافت. پس ايشان مجبور به نشر علوم بشر و تطبيق آنها با 
ــدند و قرآن را که فاروق بين حق و باطل است  تاويالت به قرآن ش
ــئونش رفع اختالف است را آوردگاه خالف و ميدان اختالف  و از ش
ــد. و غاصبان جايگاه حمله قرآن، مردم را از حمله قرآن از  قرار دادن
روی ترسِ نشرِ علومشان و توجه مردم به ايشان جدا کردند و حمله 
قرآن نيز در نهايت ترس و تقيه از کشته شدن و حبس و طرد بودند 
ــن از توجه مردم به  ــل علوم قرآن و ترس غاصبي ــان تحم و گناهش
ــان به سبب علومشان بود. عجيب آنکه ايشان سالم اهللا عليهم  ايش
در فروعات کمال تقيه را رعايت می کردند اما در باب معارف االهيه 
مردم را به سوی خويش دعوت می کردند و تصريح می کردند که آن 
علوم نزد ماست. چرا که در اين کار حفظ اصول دين و بقای شريعت 
ــود و اين مطلب از حفظ جان مهمتر بود و لذا قتل و حبس و باقی  ب

شدائد را تحمل کردند.»۳۲    نکته حائز اهميت 
ــت. عالم به  ــگاه ويژه حمله علم کتاب اس جاي
کتاب کسی است که به سبب حمل علوم اين 
ــد در کتابش  ــه در واقع تجلی خداون کتاب ک
ــاهد صدق و حقانيت رسول خدا  می باشد ، ش
ــرد.۳۳ او همان عارف باهللا  بر مردم قرار می گي
ــت که باب معرفة اهللا  و حامل علوم االهی اس
ــت. و همانطور که  و باب مدينه علم پيامبر اس
ــی  ــد حقانيت و صداقت پيامبر برکس گفته ش
ــه معروف فطری اش  ــد تا ب معلوم نخواهد ش
ــد و البته اين مطلب به داللت همين  تذکر ياب
آيه برای کسی محقق نخواهد شد مگر از باب 
ــه علم پيامبر و وارث کتاب که عدل ثقل  مدين

ديگر پيمبر است.
به طور خالصه بايد گفت دستيابی به علوم 
ــتادگان االهی ممکن  االهی جز از طريق فرس
ــت. اين فرستادگان همانانند که حقانيت و صداقتشان به ايصال  نيس
ــه معرفت ربوبی برای همه مردم در همه اعصار و در همه طبقات  ب
ــود. خاتم اين پيامبران  ــتجابت دعوت يافته می ش و يا به تعبيری اس
که در اين دوران باب و معلم علوم االهی است با معجزه ای مبعوث 
گرديده که اساسش بر علم و دربردارنده علم است. اين علم همگی 
به وراثی خاص ميراث رسيده است. اين دو عدل همانانند که پيامبر 
ــک تا قيامت  ــظ از ضاللت درصورت تمس ــدل محاف آن دو را دو ع
ــان را  ــت. ميراث بری اين کتاب در عده ای خاص، ايش خوانده اس
شاهد بر صداقت و حقانيت پيامبر کرده است. الجرم هيچ هدايت و 

معرفتی به احدی نخواهد رسيد مگر از باب مدينه علم پيمبر.

امام عصر عليه السالم، امام حى غايب  
ــه ای برای  ــد در حقيقت مقدم ــا بدين جا بيان ش ــام آنچه ت تم
ــاله غيبت حجت دوازدهم  ــت که متاسفانه مس طرح اين مطلب اس
االهی که به شهادت ليلة القدر تاويل امروزين قرآن بر قلب او نازل 
ــت؛ موجب گرديده بسياری  می گردد، و باب مدينه علم پيمبر، او اس
علی رغم اعتقاد به صحت مطالب ياد شده از توجه عملی بدان غافل 
ــبهه «دور دسترسی امام» و المحاله  ــوند. درواقع شبهه غيبت ش ش
ــم آموزی» را پديد  ــتقالل در عل ــتغنای از او» و در نتيجه «اس «اس
ــبهه ای است که طی  ــت! غافل از آنکه غيبت امام تنها ش آورده اس
آن برای کسانی که اصل موضوع به طور کامل برايشان فهم نشده 

است فضای اشتباه را تشديد می کند.
در واقع قرآن شريف و عترت طاهره نيز به اين امر توجه می دهند 
ــب علم ومعرفت در  ــه غيبت امام عصر هيچ تغييری در روند کس ک
مکتب وحيانی پديد نمی آورد ، اگرچه دسترسی آب فرورفته در زمين 
ــت و سرچشمه او است. به  ــخت است اما تنها ماء معين آنجا اس س
همين منظور يکی از بزرگترين خرده گيريهای ميرزای اصفهانی به 

پاره اى از فالسفه كه متاسفانه در بزرگانشان هم 
ديده مى شـود ادعاى خود را فراتـر برده و تصور 
مى كنند كه مطالب ايشـان مطالبى در سطح عالى 
اسـت و مسـائِل معارفِى موجود در كتاب و سنت، 
ايشـان را از ايـن مطالـب بلندتر و يـا در برخى 
تعابير به زبان فنى مسـتغنى نمى كند. البد معارف 
بشرى در «زبان فنى»  واجد كماالتى است افزون 
بر آنچه در نزد ائمه بوده اسـت كه در زبان ساده 
آن وجود ندارد و بـراى بزرگان اهل علم ضرورى 
اسـت كـه از آن زبـان اسـتفاده كنند تـا عطش 

علمشان سيراب گردد!
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حاملين علوم بشری در دوران غيبت اين است که چرا راه کسب علم ومعرفت 
ــان به  ــاختند؟ ايش ــه جای طلب از اهلش به طلب از غير اهلش تبديل س را ب
همين سبب در واقع تمام همت خويش را مصروف اين امر گرداند که به خود 
ــت و  ــود که خداوند خود متکفل تربيت عبادش اس ــاگردان خود يادآور ش و ش
ــتغنی از هرچه غير خود است. و  اين کار را به پيامبرش انجام می دهد و او مس
همانطور که گفته شد اين امر امروز به ولی عصر عليه السالم تحقق می يابد. 
ــاگردانش به  ــرزای اصفهانی در نامه ای که به يکی از ش ــه همين جهت مي ب
هنگام هجرت به شهر و دياری ديگر می نگارد ياد آور می شود که تنها وظيفه 
«عالم» و خادم اهل بيت بازکردن درِخانه ايشان به سوی شيعيان به گونه ای 
ــيعيان در ظلمات غيبت به درخانه هر کسی نروند و ديگران را به  ــت که ش اس

عنوان مالذ و ملجا و شيخ و رکن و قطب ندانند.۳۴.

دفع يك توهم  
ــخن از ضرورت مراجعه به اهل بيت  ــفه آنجا که س برخی از بزرگان فلس
عليهم السالم در کسب علوم االهی می رود موضوعی را مطرح می کنند که از 
جهات متعددی مورد توجه است. لب کالم ايشان آن است که مباحث االهيات 
ــت مباحثی عقلی محض است که نتيجه ثبوت آنها  که مباحث اصول دين اس
تامين حجيت تفاصيل کتاب و سنت است و اال استناد به حجيت کتاب و سنت 
ــنت امری دوری و باطل است و حتی مسائل مربوط به خدا  از خود کتاب و س

نيز از راه عقل مورد استناد قرار می گيرد.
زمانی که اين گونه دعاوی مورد کند و کاو قرار گيرد به وضوح چند جهت 
مشهود می گردد. جهت اول اثبات همين مدعا است که در روش علوم بشری 
ـ به بهانه استدالل به عقلی بودن اين مباحث و عدم ابتنای حجيتی به حجيت 
قرآن و سنت ـ از جهت روش کسب علم، ضرورتی برای اخذ علم از پيامبر و 
 عترت در نظام فکری ايشان ديده نمی شود و آنجا که سخن از مراجعه بزرگان
ــفه به اخبار و احاديث می رود در واقع چيزی جز تزيين مباحث به کلمات  فلس
ــت ، در ميان  ــان مبرهن اس بزرگانی که در نزد هر صاحب رايی عظمت ايش
نيست. اين درحالی است که آن چنان که اشاره شد راه رسيدن به علوم االهيه 
ــی اند و اثاره عقل نيز به  ــی پروردگار تنها و تنها معلمين االه ــت واقع و معرف
واسطه آنان صورت می گيرد؛ اگرچه برخی ظنّيات و وهميات خويش را عقل 

و علم و مفاهيم و تصورات خويش را معرفت شمرند.
ــفی  ــلِ ادعایِ اين همانی عقل با روش فلس ــت دوم، اثبات بدون دلي جه
ــفه از جانب خود اين  ــت. ظاهرا فالس ــان روش برهانی اس يا به اصطالح ايش

ميـرزاى اصفهانـى در جائى گفته بود كه با وجود امام زمان نيازى به مرشـد و قطب و مراد نيسـت. 
از سـوى ديگر گفته بود كه راه كمال جز از در خانه اهل بيت عصمت مسـير ديگرى ندارد. از طرفى 
عدم رعايت تقوا و ظلم به عباد را سد كننده راه دانست. در واقع او كالمى شيرين و البته بس دقيق 
را تذكر مى دهد و آن توجه به اين مطلب اسـت كه اگر كسـى در سـر شور وصول به محضر حضرت 
رب العـزه دارد بايـد هـر لحظه خود را در محضـر ولى وقت بداند و ادب محضـر او را رعايت كند و 
ابتدائاً و اسـتمراراً از آنچه موجب اذيت وجود مقدس خاتم االنبياء و ائمه هدى عليهم السـالم است 

توبه كند.
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ــت و  ــفی روش عقلی اس ــرض گرفته اند که روش فلس ــش ف را پي
ــت که صحتش متوقف  ــی غير عقلی  ـ نقلی ـ اس روش انبياء روش
ــفی روش  ــت. غافل از آنکه اوال روش فلس بر حجيت االهی آن اس
عقلی نيست بلکه روشی است که آنرا عقلی می خوانند. ثانيا ما حتی 
ــش از مثال توحيد  ــخ به پرس يک روايت هم نداريم که ائمه در پاس
ــت چون منِ اميرالمومنين می گويم و يا  فرموده باشند خدا يکی اس
پرسشگرانشان که جمع قابل مالحظه ای از ايشان از مخالفين بوده 
ــان مبارزه با اهل بيت بوده است را بدون اقناع  اند و حتی مقصودش
ــند؛ و از  ــاکت کرده باش ــان س علمی و به صرف حجيت و جايگاهش
ــت که هرگز ائمه به شيوه فلسفی پاسخ  ــلمات ديگر هم اين اس مس
ــت که هرمطلبی را  نداده اند. همچنين نکته قابل توجه ديگر آن اس
که فيلسوفان به دليل نوع نگاه خاصشان به مسائل نتوانستند عقلی 
ــت و مبتنی بر ايمان پذيرفته  ــوند که صرفا نقلی اس بيابند مدعی ش
ــان و نقلی بودن  ــود، هيچ کمک واقعی ای به عقلی بودن ايش می ش
ديگران نمی کند ! جهت سوم مطلب آن است که پاره ای از فالسفه 
ــود ادعای خود را فراتر  ــفانه در بزرگانشان هم ديده می ش که متاس
ــطح عالی  ــان مطالبی در س ــرده و تصور می کنند که مطالب ايش ب
ــنت، ايشان را از اين  ــائلِ معارفیِ موجود در کتاب و س ــت و مس اس
ــتغنی نمی کند.  ــب بلندتر و يا در برخی تعابير به زبان فنی مس مطال
ــت افزون  ــری در «زبان فنی»  واجد کماالتی اس ــد معارف بش الب
ــاده آن وجود ندارد و  ــت که در زبان س بر آنچه در نزد ائمه بوده اس
برای بزرگان اهل علم ضروری است که از آن زبان استفاده کنند تا 
عطش علمشان سيراب گردد! بايد گفت که اين کالم بيش از پيش 
ــل و توجه به انبياء و ائمه در  نبودن جايگاه منطقی واقعی برای توس
نظام ايشان را آشکار می کند. برای مطالبی صرفا عقلی که حجيتش 
ــطح معارف االهی و به  ــد و درسطح باالتر از س به خودش می باش
ــود چه  ــی تر از زبان آيات و روايات مطرح می ش ــی علمی  و فن زبان

جايگاه حقيقیِ علمی برای توجه با ائمه وجود دارد؟

جايگاه تقوا و اعمال عبادى در كسب علوم االهى
ــد که در نظام علوم االهی از لحاظ روشی برای  ــتر اشاره ش پيش

ــب علم و معرفت دو  کس
ــد نظر  ــی م ــن اساس رک
ــت. رکن اول توجه به  اس
ــود که به  حجج االهی ب
واسطه آن بحث از پيامبر 
ــد. اما رکن  و عترت او ش
ــه به جايگاه تقوا  دوم توج
ــت.  ــال عبادی اس و اعم
آنچه پيرامون تقوا در اين 
ــت در دو  نظام مطرح اس
مقطع قابل بررسی است. 
ــگام  ــت هن ــع نخس مقط

از جمله تفاوت هاى روشـى ديگر ميان علوم بشـرى و علوم االهى در منظر 
ميرزاى اصفهانى همگانى بودن علوم االهى است. انبياء براى دعوت همگان 
آمده اند و رسـيدن به معارفشان جز بر وجدانيات و افعال اختيارى مكلّفين 
بر هيچ امر ديگرى مبتنى نيسـت. ايشان هيچ پيش شرطى كه تحصيل آن 
براى عده اى غير ممكن يا بسـيار دشـوار باشد را در قبول دعوتشان وضع 
نكرده اند. اين در حالى است كه نه روش برهانى (فلسفى) قابل فهم براى 

همگان است و نه روش رياضتى (عرفانى) قابل وصول براى همگان. 

کسب علوم و معارف االهی و پيش از پذيرفتن صحت دعوی پيامبر 
است. سطح دوم نيز پس از پذيرش صحت دعوی پيامبر و به منظور 

نيل به درجات و مدارج عالی تر است.

جايـگاه تقوا پيش از پذيـرش صحت دعوى پيامبر به هنگام 
كسب معرفت 

بايد به خاطر داشت که خداوند معروف فطری و محبوب بالذات در 
نزد جميع بشر است اگرچه اين معرفت فراموشانده شده است. نکته 
ــت که اين نسيان معروف فطری سبب نگرديده  حائز اهميت آن اس
ــت  ــد که می بايس ــت که خداوند همانند يک مجهول مطلق باش اس
ــانيد. از سوی ديگر تثبيت معرفت  ــف کرده و به اثبات رس آن را کش
ــانها نيز به معنای آگاهی و توجه دائمی به آن  معروف فطری در انس
معروف در نزد آدميان نمی باشد. به همين دليل است که آدمی از آن 
ــرای خاک می گذارد غافل از اوست. اما وظيفه  هنگام که پای در س
ــتادگان االهی تذکر به آن معروف فطری است. انسانی  انبياء و فرس
که فطرتش زنگارِ اوهام نگرفته باشد با آيتيت کوچکترين آيه ای از 
آيات االهی و تذکری از مذکران ربوبی شعله محبت محبوب بالذات 
ــد و انگيزه طلب  ــی در دلش زبانه می کش ــناخت معروف منس و ش
ــود می يابد. به تعبير ميرزای اصفهانی : مطلوب  معرفت را در دل خ
نزد هر کس شناخت صانعش می باشد. به درستی که صانع عالم در 
ــن محبوبيت بالذات  ــت۳۵. اصال همي نزد همگان فطرتا محبوب اس
ــتماع مدعيان سفارت االهی  ــت که ضرورت اس معروف فطری اس
ــليمی ضرورت و يا  را برای افراد به وجود می آورد. واال هيچ عقل س
مطلوبيتی در شنيدن هيچ ادعايی را در اين آشفته بازار مدعيان علم 

و معرفت نمييابد.

جايگاه تقوا پس از پذيرش صحت دعوى پيامبر  
تقوا پس از پذيرش دعوی پيامبر به دو جهت برای کسب معرفت 
ــت که در بند قبلی ذکر  ــت. جهت نخست همان جهتی اس الزم اس
شد. يعنی مناقضه آشکار ميان وصول به معرفت ربوبی و ظلم و ادبار 
ــتکبار. اما جهت دوم اين ضرورت خشوع و خضوع زايی معارف  و اس
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ــيت می آورد.  ــت. معرفت ، عبادت و خش ــی در دل مومنين اس االه
ــبه به اطاعت  ــديد درجات معرفت بالنس ميرزای اصفهانی برای تش
ــاهد تجربی ـ تاريخی جالبی هم  پيامبر صلی اهللا عليه و آله يک ش

ذکر می کند و از آن نتيجه جالبی می گيرد :
ــپردن به او  ــول با گوش س ــدای امر، اطاعت رس ــس در ابت «پ
پيرامون اساس دعوت(اش) و آنچه بدان تذکر می دهد واجب است. 
پس هر کس او را به فطرتش شناخت بر او تصديق (پيامبر و دعوت 
ــه او را تصديق  ــس آن هنگام ک ــت. پ ــت ربوبی) واجب اس و معرف
ــان بدان و عقد قلب (اعتقاد) به آن نيز واجب می گردد. هر  کرد اذع
ــزان (بنده) به اطاعتش بيافزايد در معرفت فزونی می يابد و نتيجه  مي
ــاهده می کند. هر کس به حال  ــاطت (پيامبر) را مش ــالت و وس رس
عموم مسلمين بنگرد می بيند که آنان به ميزان اطاعتشان از رسول 
و لو به کمترين ميزانش از خدای تعالی به هنگام بليات و سختی ها 
محجوب نمی گردند ،آنچنانکه طبيعين و کفار و مشرکين (از معرفت 
ــبت به وجدان حق همانند  ــلمانان نس ربوبی در احتجاباند). غير مس
چارپايان در هنگام غفلت اند ، بلکه ايشان در مسير گمراه تری قرار 
ــلمين) قائل به دهر و طبيعت و پسر خدا  دارند.پس ايشان (غير مس
ــمان ها و زمين می دانند  ــيح اند و آتش را خالق آس بودن عزير و مس
ــان مغضوب عليهم و ضالين اند.و آن هنگام که در گروه های  و ايش
ــی می يابی که مطيع ترين ايشان در اوامر پيامبر  مسلمانان بيانديش
ــان به پروردگارشان هستند  صلی اهللا عليه و اله با معرفت ترين ايش
ــان) در حال اطاعت کنندگان از خلفای رسول  و آن هنگام که (انس
ــانده و ايشان را يکی از دو ثقل قرار  ــان را شناس ـ آنچنان که او ايش
داده ـ تأمل کند می يابد که ايشان نسبت به غير خودشان با معرفت 
ــبت به هم). و اين مطلب پس از  ــيعيان نس ترند و هکذا (در ميان ش
ــالم با حال معصيت  ــيعيان مطيع ائمه عليهم الس ــاس وجدان ش قي
ــان و همچنين قياس حال مسلمين با غير خودشان  کنندگان از ايش
از عموم مسيحيان و يهوديان و مجوسان و قياس ايشان با طبيعين 
و دهريين آشکار می گردد. اين مطلب بر هر عاقلی آشکار است. پس 
ــبت به عموم غيرخودشان  ــلمين در يک درجه نس عدم احتجاب مس
ــان آنچنان که برتری درجه معرفت  برهانی است بر رسالت رسولش
ــيعيان نسبت به غير خودشان برهانی است بر خالفت ائمه ايشان  ش

صلوات اهللا عليهم.»۳۶    

ــد گفت پس  در واقع باي
از شناخت خداوند به آياتش 
 ــيدن رس به  آمادگی  ــرای  ب
و  ــرب  بال ــرب  ال ــدان  وج
معرفت او ضروری است که 

آدمی خود را مهيا سازد:
ــم بعد از  «بلکه می گوئي
معرفت پروردگار به آيات بر 
(انسان) واجب است که برای 
حضور با معرفيت پروردگار با 
ظهورش آماده گردد، آنچنان 
ــه کنه افعال قلبی و بدنياش را چنان تغيير دهد که مخالف حضور  ک
در محضر پروردگار نباشد و به وسيله اين آداب روحش را در ملکوت 
علم آماده سازد تا خدای تعالی به او اين مرتبه شامخه را اعطا فرمايد 
و آن اين است که پروردگار را به ظهور خود او ببيند و آيات و اسماء 
ــروردگار ببيند. خداوندا بحق محمد و خاندان  ــکار کنندگی پ را با آش
پاکش به ما روزی فرما و ما را از عالقهمنديهای نفس و شهواتش و 
ريسمانهای شيطان رجيم خالص فرما؛ پس او ميان انسان و قلبش 
و ميان روح و مشاهده پروردگار با آشکارکنندگی خود و نورش مگر 
ــده ترين (عامل) در اين  ــود. و عم برای عباد مخلصاش حائل ميش
ــير اذاعه ذکر است آنچنان که خدای تعالی فرموده : و هر کس  مس
ــيطانی می گماريم پس او برايش  ــر رحمان دوری کند بر او ش از ذک

قرين خواهد بود.»۳۷
ــت لحاظ شود  ــيوه رعايت تقوا می بايس اما نکته مهمی که در ش
ــأله مراقبه در محضر امام حی است۳۸. همان طور که اشاره شد  مس
ميرزای اصفهانی در جائی گفته بود که با وجود امام زمان نيازی به 
ــت. از سوی ديگر گفته بود که راه کمال  ــد و قطب و مراد نيس مرش
ــدارد. از طرفی  ــير ديگری ن ــه اهل بيت عصمت مس ــز از در خان ج
ــد کننده راه دانست. در واقع او  عدم رعايت تقوا و ظلم به عباد را س
ــيرين و البته بس دقيق را تذکر می دهد و آن توجه به اين  کالمی ش
مطلب است که اگر کسی در سر شور وصول به محضر حضرت رب 
العزه دارد بايد آنا فانا خود را در محضر ولی وقت بداند و ادب محضر 
ــه موجب اذيت وجود  ــتمرارًا از آنچ ــت کند و ابتدائًا و اس او را رعاي

مقدس خاتم االنبياء و ائمه هدی عليهم السالم است توبه کند:
«آيا بايد نا اميد شويم از افاضه فيض و رحمت يا طريقی و راهی 
برای نيل به اين نعمت عظيم هست؟ چگونه ممکن است راه نباشد 
ــرائط و  ــروط به ش ــی اين راه مش ؛ البته راه و طريقی دارد لکن مش
ــته به به جا آوردن واجباتی است. واجب اول که فوری و تاخير  وابس
ــت توبه به درگاه  ــيمانی اس انداختنش باعث هزار گونه ندامت و پش
اوست از معاصی کرده شده ... ما عباد هم به واسطه اينکه اذيت [به 
سبب محرماتی که مرتکب ميشويم]  را از آل محمد عليهم السالم 
ــتند در  ــتان خدا هس ــلب نمائيم  بايد توبه کنيم ؛ چون آنها دوس س
نتيجه مورد لطف و مرحمت خداوندی واقع می شويم ... چون هرچه 

در روش علوم بشـرى  از جهت روش كسـب علم، ضرورتى براى اخذ علم 
از پيامبر و عترت در نظام فكرى ايشـان ديده نمى شـود و آنجا كه سـخن 
از مراجعـه بـزرگاِن فلسـفه به اخبـار و احاديث مـى رود در واقع چيزى جز 
تزيين مباحث به كلمات بزرگانى كه در نزد هر صاحب رايى عظمت ايشان 
مبرهن است ، در ميان نيست. اين درحالى است كه آن چنان كه اشاره شد 
راه رسـيدن بـه علوم االهيه و معرفت واقعى پـروردگار تنها و تنها معلمين 
االهى انـد و آثـاره عقل نيز به واسـطه آنان صورت مى گيـرد؛ اگرچه برخى 
ظنّيـات و وهميّـات خويـش را عقل و علـم و مفاهيم و تصـورات خويش را 

معرفت شمرند.
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ــد بآبروی پيغمبر ميرسد و قدم اول شرطش اذيت  از طرف موال برس
ــته و تالفی  ــت ... اگر رفع تمام خرابی های گذش نکردن پيغمبر اس
ــد مستحق شفاعت است و گرنه پيغمبر هر طاغی و ياغی  مافات ش

را شفاعت نخواهد کرد.»۳۹   

نماز پلكان معرفت 
يکی از نکاتی که ميرزای اصفهانی در کسب معرفت برروی آن 
ــاری می کند توجه به موضوع نماز است. ايشان می گويد اساسا  پافش
ــابیِ تعقلی نيست بلکه اعطای  ــفه اکتس معرفت بر خالف نظر فالس
ــت. از سوی ديگر برخالف گفتار صوفيان و عارفان برای  االهی اس
ــت  ــقت امری ناصواب اس ــيدن به معرفت رياضت و تحمل مش رس
ــاير  ــل آنها جز برای اوحدی امت درصورت پذيرش س چراکه تحم
مسائل آن غير ممکن و مختل کننده نظام حيات ايشان است. و اگر 
ــد اساسا با وعده انبياء به دعوت همه  راه معرفت چنين راه هايی باش
ــازگار است. بر اين پايه  ــطوح به معرفت ربوبی ناس مردم در تمام س
ــاله نماز در نظام معرفتی ای  که او تبيين می کند جايگاه ويژه ای   مس
پيدا می کند. چرا که در دين ازآن با عنوان «عمود دين» و «نردبان 
ــده است. به همبن لحاظ آخرين باب  قرب و لقای پروردگار» ياد ش
ــت. ميرزای  ــدی را کال به نماز اختصاص داده اس ــاله ابواب اله رس
ــيدن به معرفت  ــد خداوند راه رس ــان باب می گوي ــی در هم اصفهان
خويش را نه تعليم فلسفه و نه تحصيل رياضت و تجريد بلکه راه آن 
را نماز قرار داده است.۴۰ در حالی که ايشان در جای ديگری از همين 
ــريعت باب تجريدات و تسليم  ــاله می گويد صوفيه به خالف ش رس
دربرابر شيخ را گشود در حالی که راهش نماز بود. صوفيه نماز را به 
سبب اينکه جزو اعمالی بود که بر توجه و التفات به معانياش استوار 

بود از عروج به مقام فناء دور می دانستند۴۱. 

فطرى بودن علوم الهى
 يکی ديگر از تفاوت هايی که ميرزای اصفهانی در تفاوت روش 
ــری در کسب معرفت مطرح می کند مساله  علوم االهی با علوم بش
فطری بودن علوم االهی است. در تبيين ايشان علوم االهی بر پايه 
علم و عقل و معرفت فطری است. بر اين اساس برای فهم مسائل و 

گفتارها بدون احتياج به جعل اصطالح و تشکيل قياسات و ... کافی 
است که به انوار علم و عقل و يا معروف فطری تذکر داده شود.

ــن موهبت های خدای عزوجل در  ــتی که از عظيم تري «به درس
معارفش و در خلقتش و در کشف مرادهايش همان فطرتی است که 
مردم برآنند. او تمام ارکان معارفش از شناخت خود ، و شناخت عقل 
ــول و حجت هايش و همچنين شناخت  و علم و حقيقت وجود و رس
آنچه زندگی و آخرت مردم بدانها برپاست را بر امری که فطری همه 
ــير فطری برای کشف مرادات  ــت قرار داده و از همين مس مردم اس
ــف مراد رسل و حججش رفته است. اين  خويش در کالمش و کش
ــت که ورود به علوم پيچيده و امور  ــأله از عجيب ترين امور اس مس
ــت بدون اينکه راهی خاص  ــاده عادی هردو از مسير واحدی اس س
ــس راه در تمام  ــود. پ ــا اصطالحی مخصوص در نظر گرفته ش و ي
ــت که در کالمش بدان تصريح فرموده:  ــد همانی اس آنچه گفته ش
ــاخت، در خلقت خداوند تبديلی  فطرتی که مردم را بر آن مفطور س
نيست، اين دين قيم است اما اکثر مردم نمی دانند. پس از بزرگترين 
ــس بودن آن بر تذکر به امور  ــانه های حقانيت دين اسالم موس نش
فطری است که اين امر آشکارکننده آن است که صانع حکيم همان 
حاکم تشريع کننده دين – جلّ شأنه و تقدست اسمائه – است»۴۲. 
ــان در مقابل، روش علوم بشری را روش نظريات می دانند.  ايش
ــت که علوم بشری به جای توجه  ــان از اين بيان آن اس منظور ايش
ــت، سعی در تشکيل  ــان فطرتا می يابد و وجدانيات اوس به آنچه انس
براهين و قياساتی دارند که ساخته شده از اصول علّی است و اساس 
معرفت در نظر ايشان يقين و جزم است که گاهی به درستی اصابت 

می کند و گاهی نه.۴۳
ــرزای اصفهانی از روش  ــناختی مي ــت تحليل روش ش در حقيق
فلسفی پيرامون تعليم آن است که فالسفه به جای توجه به نور علم 
وعقل و ديدار واقعيت، به تصور مفاهيم پرداخته و مسائل را برمبنای 
ــی و بنيانهای نظری که پاره ای  از آنها را به عنوان مفاهيم  نظام عل
ــير و تحليل می کنند۴۴. لذا به جای اينکه در  بديهی پذيرفته اند تفس
کشف واقعيات به دنبال ديدار حقايق به نور علم باشند، سعی در پی 
ــأله سر منشاء بسياری از  جويی علت از معلول برمی آيند که اين مس
ــان از جمله در مباحث خداشناسی و يا جبر و تفويض   خطاهای ايش

شده است. 

همگانـى بـودن علـوم 
الهى

ــای  تفاوته ــه  جمل از 
ــان علوم  ــر مي ــی ديگ روش
ــوم االهی در  ــری و عل بش
ــی  ــرزای اصفهان ــر مي منظ
ــی بودن علوم االهی  همگان
ــرای دعوت  ــت. انبياء ب اس
ــيدن  همگان آمده اند و رس

ميرزاى اصفهانـى: اگر بگويى كه اختالفات پس از نزول قرآن از كجا پديد 
آمد كه برخى مذاهب باطل پس از نزول قرآن و شـيوع اسـالم پديد آمدند؟ 
و چگونه فاروق، خود ايجاد كننده اختالف شـد كه اباطيل بشـرى پيشين تا 
زمـان ما باقى ماند؟ مى گويـم : براى علم قرآن حمله اى معين وجود دارد و 
شـهر اين علم خاتم االنبياء و دِر اين شـهر على بن ابى طالب است. مردم 
دِر اين شهر را مسدود كردند و از مسدود شدنش درهاى شهرهاى جهل تا 

زمان عباسيان گشايش يافت.
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ــان جز بر وجدانيات و افعال اختياری مکلّفين بر هيچ امر  به معارفش
ديگری مبتنی نيست. ايشان هيچ پيش شرطی که تحصيل آن برای 
عده ای غير ممکن يا بسيار دشوار باشد را در قبول دعوتشان وضع 
نکرده اند. اين در حالی است که نه روش برهانی (فلسفی) قابل فهم 
ــت و نه روش رياضتی (عرفانی) قابل وصول برای  برای همگان اس
ــر برای کسب معرفت از طريق  ــخن ديگر تکليف بش همگان. به س
براهين فلسفی که مسلما برای اکثر افراد خاصه غير محصلين علوم 
فلسفی و کودکان و ... غير قابل فهم است نه تنها تکليف مااليطاق 
ــناخت خداوند نيز مغاير است.  ــت که با وعده خدا و رسول به ش اس
اين مساله در باب تکليف به رياضت برای تجريد و شهود به مراتب 
ــت. اين مسأله زمانی  ــنتری با روش علوم االهی اس در تناقض روش
ــتر خودنمائی می کند که توجه داده شود هردو روش بشری ذاتا  بيش
ــتند و اين خود سختی کار را به مراتب برای غير  مصون از خطا نيس

خواص افزون تر می کند۴۵.

پى نوشت ها:
۱ - انوار الهداية،ص۳؛ و در عبارتی مشابه : ابواب الهدی، ص ۱۱۶.

ــفه از عقل ناب تا حکمت احکام ، گقتگوهايی با دکتر مهدی حائری يزدی،  ۲ - آفاق فلس
چاپ نشر و پژوهش فرزان روز ، صص۴۶و۴۷.

۳ - همان.
ــال هشتم شماره يکم  ــفار.، مهدی حائری يزدی ، ايران نامه، س ۴ - درآمدی به کتاب اس

زمستان ۱۳۶۸. 
۵ - مقاالت فلسفی ، مرتضی مطهری ، ج ۳ ص ۳۶ انتشارات حکمت، چاپ اول ۱۳۶۹.

۶ - همان ، ص ۱۳ و ۱۴.
ــفه اسالمی پيش از  ــالم و فلس ــفه در اس ــير فلس ۷ - همان ، مقاالت نگاهی اجمالی به س

مالصدرا.
۸ . تاريخ الفلسفة العربية ، حنا الفاخوری و خليل الجر.

ــابه اين مطلب در تاريخ معتزله تاليف محمد جعفر  ۹ . ابواب الهدی، صص ۹۸ و ۹۹؛ مش
جعفری لنگرودی ص ۵۷و۵۸ و مکتب تفکيک ص ۹۱و۹۲ آمده است.

۱۰ - همان
۱۱ - بحار االنوار ، ج ۵۷، ص ۱۹۷. 

۱۲ - اين مطلب در تاريخ علوم عقلی در تمدن اسالمی ، دکتر ذبيح اهللا صفا ج ۱ ص ۴۴ به 
نقل از عصر المامون ، دکتر احمد فريد رفاعی ج۱ چاپ ۴ ص ۳۷۵ و ۳۷۶  آمده است.

۱۳ - ابواب الهدی، باب الثامن، ص۲۲۸ و ۲۲۹.
ــير الميزان ، ترجمه سيد محمد باقر موسوی همدانی ، دفتر انتشارات اسالمی ،  ۱۴ -  تفس

۱۳۶۴ ج۵ ص ۴۱۹.
ــش و مقدمه سيد هادی خسروشاهی ،  ۱۵ - مجموعه مقاالت ج۲ ص ۲۱۹و۲۲۰ به کوش

دفتر نشر و فرهنگ اسالمی چاپ اول ۱۳۷۱.  

ــيد محمد خامنه ای –  ــفة فی ايران و العالم – س ــار الفلس ۱۶ - مس
ــالمی صدرا – الطبعة االولی  ــارات بنياد حکمت اس ص ۲۲۱ – انتش

۲۰۰۶م.
۱۷ - ابواب الهدی، ص ۱۰۰.

۱۸ - ابواب الهدی ، باب الثامن.
۱۹. ابواب الهدی، باب الحادی عشر، ص ۲۵۹.

۲۰ - آفاق فلسفه، ص ۲۴.

۲۱ - انوار الهداية، ص ۲۳.
۲۲ - معارف القرآن – نسخه صدرزاده - ص ۱۶۲
۲۳ - معارف القرآن – نسخه صدرزاده - ص ۵۲۰

ــخه بروجردی - ص ۴و۵ ؛ ابواب الهدی  ۲۴ - معارف القرآن – نس
، ص ۱۶۲. 

۲۵ - تقريرات منابر معرفت نفس – مرحوم يگانه – ص ۶۹.
۲۶ - معارف القرآن – نسخه صدرزاده – صص۱و ۲. 

۲۷ - معارف القرآن ، نسخه صدرزاده ص ۱۳.
۲۸ - نامه به شاهزاده افسر.

۲۹ - برای اطالع بيشتر به نظرات مرحوم ميرزای اصفهانی در بحث قرآن و حجيت ظواهر 
به رساله مصباح الهدی در اصول مراجعه کنيد.

۳۰ - معارف القرآن – نسخه صدرزاده - ص ۴۱
۳۱ - معارف القرآن نسخه بروجردی، ص ۲۲ . 

۳۲ - انوار الهداية صص ۶و۷و۸ 
۳۳ - آيه آخر سوره رعد.

۳۴ - نامه به شيخ محمد باقر ملکی ميانجی، فصلنامه سفينه شماره ۱.
۳۵ -ابواب الهدی، ص ۳۱۱.

۳۶ - معارف القرآن – نسخه بروجردی ، ص۵و ۶ ؛ ابواب الهدی، ص ۲۶۳.
۳۷ - انوار الهداية ص ۳۷.

۳۸ - برای اطالع بيشتر از اين مطالب رجوع کنيد به مقاالت باورداشت امامت – مهدويت 
ــان ،  ــماره ۳۹ و  مکتب معارف خراس ــامراء ، فصلنامه تاريخ معاصر ايران ، ش در مکتب س

ماهنامه زمانه شماره ۶۲ از همين قلم. 
ــه قلم مرحوم يگانه صص ۷۲ الی  ــر معرفت نفس ميرزای اصفهانی ب ــرات مناب ۳۹ - تقري

.۷۵
۴۰ - ابواب الهدی ، باب ۲۵، ص ۴۲۱.

۴۱ . ابواب الهدی، باب ۲۳، ص ۴۱۱.
۴۲. ابواب الهدی، ص ۲۶۵

۴۳. ابواب الهدی، ص ۱۴۳ و ۱۴۷.
۴۴.  ابواب الهدی، ص۲۳۵.
۴۵. انوار الهداية ، ص ۲۰

ميـرزاى اصفهانى: عجيب آنكه ائمه سـالم اهللا عليهم 
در فروعـات كمال تقيه را رعايـت مى كردند اما در باب 
معارف االهيه مردم را به سوى خويش دعوت مى كردند 
و تصريح مى كردند كه آن علوم نزد ماسـت. چرا كه در 
ايـن كار حفـظ اصول ديـن و بقاى شـريعت بود و اين 
مطلب از حفظ جان مهمتر بود و لذا قتل و حبس و باقى 

شدائد را تحمل كردند.
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دفاع از حديث
مهدى حسينيان قمى

مقاله 4
50
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اشاره
حديث يکی از اساسی ترين منابع فقهی، معرفتی و اعتقادی تشيع است. مع االسف برخی رويکردهای 
ــته، موجب کم اعتباری اين منبع عظيم شده و  ــی احاديث که عمری طوالنی نداش خاص در نقد و بررس
در ذهنيت عده ای گويا اصل بر عدم اعتبار احاديث است مگر آن که خالف آن ثابت شود! مقاله حاضر 
ــت اين رويکرد غلط را نقد کرده و از رويکرد صحيح و مشهور بين علمای شيعه در بررسی  ــيده اس کوش

و پذيرش و رد احاديث دفاع نمايد.

دو مبناى اصولى و رجالى
ــت: يك مبناى اصولى و يك مبناى رجالى؛ مبناى  ــا در ارتباط با پذيرش روايات مطرح اس  دو مبن
ــتند  اصولى همان اعتبار و حجيت تنها «خبر ثقه» [يعنی خبر و روايتی که راويان آن مورد اعتماد هس
ــواهدی به  ــيله ادله، قرائن و ش ــت يعنی خبر و روايتی که به وس و در مقابل آن «خبر موثوق به» اس
صحت محتوای آن اعتماد پيدا می کنيم، اگر چه راويان آن مجهول يا مورد اعتماد نباشند] است، مبناى 
ص از كسانى كه اين دو مبنا  ــت و نمونه روشن و مشخّ ــخت گيرى در توثيق راويان اس رجالى همان س
را پذيرفته اند، جناب حضرت آيت اهللاَّ العظمى خوئى - قدس سره - است. بر پايه پذيرش حجيت تنها 
خبر ثقه در اصول، و سخت گيرى در توثيق راويان در رجال، اعتبار روايات و مجموعه هاى روايى شيعه 
ــيب مى بيند و شايد از روايات و مجموعه هاى روايى شيعه، چيزى در حدود ده درصد حجيت  ــيار آس بس
و اعتبار يابد و به اين شكل ميراث بزرگ امامان شيعه - يعنى احاديث - از اعتبار و حجيت مى افتد و 

ــت؛ مثالً از مجموع حدود چهل هزار روايت فقهى، چيزى  مجموعه كمى از روايات، اعتبار خواهد داش
در حدود چهار هزار روايت معتبر و حجت خواهيم داشت.

 ولى اگر در اصول، به مبناى حجيت خبر موثوق به معتقد شويم و در رجال، به مبناى رجالى كسانى 
ــون: وحيد بهبهانى، بحر العلوم و آيت اهللاَّ العظمى بروجردى تن دهيم كه اين مبنا در توثيق راويان،  چ
سخت گير نيست، در نتيجه شايد از حدود چهل هزار روايت، چيزى در حدود حداقل بيش از سى هزار 

روايت اعتبار  يابد.
 بايد اين دو مبناى اصولى و رجالى كه روايات شيعه را بر باد مى دهد، مورد بررسى و نقد قرار گيرد؛ 
ــتدالل هاى اصولى و رجالى (دقّت  ــيعه، و هم با توجه به اس هم با توجه به اقوال عالمان و محقّقان ش
شود) و در اين ميان، تفاوت دو مبنا و آثار اين مبانى مشخص شود؛ آن گاه پس از اين بررسى، راه هاى 

اعتباريابى روايات، و راه هاى ثبوت وثاقت راويان مورد توجه قرار گيرد و فهرست آن فراهم گردد.
ــيعه بپردازم  ــالم و مجموعه هاى روايى ش در اين مقاله مايلم به اعتبار روايات اهل بيت عليهم الس 

دو مبنـا در ارتباط با پذيرش روايات مطرح اسـت: يك مبناى اصولى و 
يـك مبناى رجالى؛ مبناى اصولى همـان اعتبار و حّجيّت تنها «خبر ثقه» 
[يعنـى خبر و روايتى كـه راويان آن مورد اعتماد هسـتند و در مقابل آن 
«خبـر موثوق به» اسـت يعنى خبر و روايتى كه به وسـيله ادله، قرائن و 
شـواهدى به صحت محتواى آن اعتماد پيدا مى كنيم، اگر چه راويان آن 
مجهول يا مورد اعتماد نباشـند] است. مبناى رجالى همان سخت گيرى 
در توثيق راويان اسـت و نمونه روشـن و مشّخص از كسانى كه اين دو 
مبنا را پذيرفته اند، حضرت آيت اهللاَّ العظمى خوئى - قّدس سّره - است. 
بر پايه پذيرش حّجيّت تنها خبر ثقه در اصول، و سخت گيرى در توثيق 
راويان در رجال، اعتبار روايات و مجموعه هاى روايى شيعه، بسيار آسيب 
مى بيند و شـايد از روايات و مجموعه هاى روايى شـيعه، چيزى در حدود 

ده درصد حّجيّت و اعتبار يابد.

حجت االسالم و المسلمين حاج 
ــينيان قمی  در  شيخ مهدی حس
ــال ۱۳۳۶ در شهر مقدس قم  س
متولد شد. پدرش مرحوم حجت 
شيخ  حاج  ــلمين  والمس االسالم 
ــی) و  ــينيان (فضائل ــد حس محم
مادرش از خاندان علم و روحانيت 

صفايی حايری است . 
وی در سن ۱۳ سالگی تحصيل در 
حوزه را آغاز و در سن ۱۹ سالگی 
مقدمات و سطح را نزد اساتيدی 
ــات مرحوم علی صفايی  چون آي
حايری، ذهنی تهرانی، حاج شيخ 
ــتوده، مقتدايی  حسن تهرانی، س
ــبحانی به  ــت اهللا العظمی س و آي
پايان رساند و درس خارج فقه و 

اصول را آغاز کرد.
ــالب از  ــش از انق ــينيان پي حس
ــه و اصول آيت  دروس خارج فق
ــانی بهره  اهللا العظمی وحيد خراس
ــا پيروزی انقالب  مند گرديد و ب
ــالمی با حضور در درس خارج  اس
ــاگردان  ــه و اصول يکی از ش فق
ــل و عالمه  ــام راح ــته ام برجس
العظمی سيد  اهللا  آيت  طباطبايی، 
محمد حسن مرتضوی لنگرودی 
فرزند حضرت آيت اهللا العظمی سيد 
ــی مرتضوی لنگرودی که  مرتض
ــزرگ معاصر با آيت  از علمای ب
ــود، به  ــردی ب اهللا العظمی بروج
مدت ۲۷ سال از اين عالم ربانی 
بهره های فراوان علمی و اخالقی 

برد. 
ــلمين  ــالم و المس ــت االس حج
ــينيان تدريس چند  ــدی حس مه
دوره دروس سطح حوزه (ادبيات، 
ــة) و  ــب و کفاي ــائل، مکاس رس
تفسير قرآن و علوم حديث و نيز 
ــش کتب و بيش  ــف و پژوه تالي
ــائل  از پنجاه مقاله در زمينه مس
فقهی، اصولی، تفسير و حديث را 
در کارنامه علمی خود دارد. کتاب 
زخم خورشيد پيرامون خطبه های 
ــالم اهللا عليها از  حضرت زهرا س

جمله تاليفات اوست.
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 اگر ما در اصول بتوانيم مبناى حّجيّت خبر موثوق را به اثبات برسـانيم كه به اثبات رسـيده است و 
اكثريّت قريب به اتفاق عالمان و فقيهان شـيعه، بر اين مبنا هسـتند و جّداً طرفداران مبناى حّجيّت 
تنها خبر ثقه - آن گونه كه آيت اهللاَّ العظمى خوئى بدان پايبند اسـت - در اقلّيّت شـديدى هستند  و 
نيـز اگر بتوانيم در رجـال، تنها راه وثاقت را منحصر به توثيق قدماى رجال نكنيم و راه هاى بسـيار 
اثبات وثاقت راويان را بپذيريم - آن گونه كه بسـيارى از عالمان رجال و فقيهان شـيعه پذيرفته اند 

- اكثريّت روايات شيعه اعتبار مى يابد.

ــيعه را درباره روايات به  ــاى اكثريت عالمان و فقيهان نامور ش و مبن
ــانم و نظرات عالمان شيعه را از گذشته تا به امروز بياورم  اثبات برس
ــان بيفزايد - نيز  ــى از مراجع معاصر - كه خداوند بر توفيقاتش و حتّ
مدد گيرم تا خداى نكرده كسى نپندارد كه اين مبنا كه ما از آن ياد 

مى كنيم، مبنايى است مهجور.
 خداوند مى داند كه چه رنجى مى برم كه در حوزه و كالس هاى 
ــاتيد، بى جهت  ت و مقاالت برخى از اس درس، و نيز در برخى مجالّ
ــغ مى گذرانند و بر مبناى اقلّيت، از اعتبار روايات  ــات را از دم تي رواي
ــوند كه در باب  ــتند كه يادآور ش مى كاهند و هرگز حتّى حاضر نيس

اعتبار روايات، مبنايى مشهور و مورد اعتماد فقيهان وجود دارد.
ــكل ضربه اى بس سخت به روايات اهل بيت  عليهم   به اين ش
ــد و گاه برخى حريم  ــيعه مى زنن ــالم و مجموعه هاى روايى ش الس
روايات شيعه را با روايات اهل سنّت به هم مى آميزند، و اصالً روشن 
نيست كه كجا سخن مى گويند و گويا تفاوتى بين روايات اهل بيت 
عليهم السالم  با روايات اهل سنّت نمى گذارند؛ با اينكه روايات اهل 
بيت عليهم السالم، اصالً قابل مقايسه با روايات اهل سنت نيست.

 ما در بحثى گسترده از وجوه برترى روايات شيعه ياد كرده ايم و 
اوجمندى مجموعه هاى روايى شيعه را به اثبات رسانده ايم.

ــت كه به برخى از آن وجوه و امتيازها  ــب اس  در اينجا باز مناس
اشاره كنيم:

 ۱. كثرت و فزونى روايات شيعه؛
 ۲. كثرت موضوعات برآمده از روايات شيعه؛

 ۳. استفاضه روايات شيعه در ارتباط با موضوعات؛
ــيعه به قرآن، پيامبر صلّى اهللا عليه وآله، و  ــتناد روايات ش  ۴. اس

امير المؤمنين عليه السالم؛
ــر المؤمنين عليه  ــيعه از امي ــترده روايات ش ــرى گس  ۵. بهره گي

السالم؛
 ۶. اتصال برتر روايات اهل بيت عليهم السالم؛

ــتگى از جعل و تحريف، و عدم   ۷. جامعيت و هماهنگى، پيراس
پراكندگى و اختالف در روايات شيعه؛
 ۸. احكام كلّى در روايات شيعه؛

 ۹.عدم تأخير در كتابت و تدوين روايات شيعه؛
 ۱۰. معاضدت ها در روايات شيعه.

ــم كه اعتبار  ــه مبناهايی مى پردازي ــتر ب ــن مقدمه، ما بيش  در اي
روايات را بازگو مى كند و اگر تكرار و تفصيلى پديد آيد، از خوانندگان 

و محقّقان واال مقام پوزش مى طلبيم.
ــريع روايات   ما مى خواهيم با «دفاع از حديث»، در برابر نفى س
ــتيم و از كيان احاديث شيعه، به حق دفاع كنيم و روايات را در  بايس

همه زمينه ها مطرح سازيم.
م حوزه مى خواهيم كه   در اينجا از همه حوزويان و استادان معظّ
ــيعه در بحث هايشان بپردازند و از اعتبار  به موضوع اعتبار روايات ش
ــيعه در برخورد با  ــيوه عالمان ش روايات دفاع كنند و همگان را با ش
روايات آگاه سازند. بيم آن مى رود كه نِقاش سندى غلط و در شكل 
ناهنجارش، در ميان كارشناسان حديث چون آتش فرا گيرد. و مشى 
ــيعه در اين بين فراموش گردد و نِقاش سندى حرف اول  عالمان ش
ــى  ــر را بزند؛ چيزى كه آگاهان نيز از آن در هراس اند و از مش و آخ

جارى رنج مى برند.

اعتبار روايات شيعه
اگر ما در اصول بتوانيم مبناى حجيت خبر موثوق به را به اثبات 
برسانيم كه به اثبات رسيده است و اكثريت قريب به اتفاق عالمان و 
فقيهان شيعه، بر اين مبنا هستند و جدًا طرفداران مبناى حجيت تنها 
خبر ثقه - آن گونه كه آيت اهللاَّ العظمى خوئى بدان پايبند است - در 
اقليت شديدى هستند - و نيز اگر بتوانيم در رجال، تنها راه وثاقت را 
ــيار اثبات وثاقت  منحصر به توثيق قدماى رجال نكنيم و راه هاى بس
ــيارى از عالمان رجال و فقيهان  راويان را بپذيريم - آن گونه كه بس

شيعه پذيرفته اند - اكثريت روايات شيعه اعتبار مى يابد. 
ــت كه از نظر مفاد و محتوا، كسى حق ندارد  و باز بايد توجه داش
ــليقه خود و در حد فهم خود و با تأملى كوتاه، روايتی را جعلى  به س
ــالم نمايد. ما  ــاد روايت را مخدوش اع ــد و محتوا و مف ــى كن معرف
مى پذيريم كه در ميان روايات شيعه، روايات جعلى با مفادى غلط و 
ــازگار وجود دارد؛ ولى اين بدان معنى نيست كه به هر  مفهومى ناس
ــيديم و كمى درباره اش درنگ كرديم، برچسب جعل  روايتى كه رس
ــدوش اعالم كنيم، چرا كه با فهم و  ــع بزنيم و مفادش را مخ و وض
ــت. اين شيوه در طرد روايات  درك ما و آنچه ما مى دانيم همراه نيس

پذيرفته نيست.
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مـا مى پذيريم كه در ميان روايات شـيعه، 
روايـات جعلـى با مفادى غلـط و مفهومى 
ناسـازگار وجود دارد؛ ولى اين بدان معنى 
نيست كه به هر روايتى كه رسيديم و كمى 
درباره اش درنگ كرديم، برچسـب جعل و 
وضع بزنيم و مفـادش را مخدوش اعالم 
كنيـم، چرا كه با فهـم و درك ما و آنچه ما 
مى دانيم همراه نيسـت. اين شيوه در طرد 

روايات پذيرفته نيست.

ــت امامان و اصحاب آنان،  ــيعه در طول تاريخ به دس  روايات ش
ــت و طرد روايت به طور سليقه اى و  ــده اس بارها و بارها پااليش ش
ــت كه بايد  ــت. آنچه ما مى گوييم اين اس فردى، هرگز صحيح نيس
ــتاى فهم روايات تالش كرد. اين روايات اهل سنت  ــتر در راس بيش
ــت و نبايد روايات شيعه  ــت كه مبتال به جعل و وضع فراوان اس اس
ــد هر كس به خود اجازه دهد  ــه كرد؛ و نباي را با روايات آنان مقايس
ــيعه، برچسب جعل و وضع بزند و ساده و به راحتى،  كه بر روايات ش
ــيعه را پيش گرفت؛  روايات را طرد كند. بايد راه عالمان و فقيهان ش
ــان آمده است. پيگيرى راه نفى و طرد، شيوه  آن گونه كه در كلماتش
ــت و با مبناى عالمان بزرگ و فقيهان سترگ و محقّقان  اقلّيتى اس

در تنافى است.
 

مبناى اصولى مقبول اكثريّت عالمان و فقيهان شيعه
ــاى حجيت و اعتبار خبر موثوق به، مبناى اكثريت عالمان و   مبن
فقيهان شيعه است. اين مبناى مقبول اصولى، بايد براى همه روشن 

گردد و در ميان همه حوزويان جا بيفتد.
ــطحى به حوزه ها و كتاب ها و كالس ها و   امروز در يك نگاه س
مقاالت، به ذهن مى زند كه مبناى حضرت آيت اهللاَّ العظمى خوئى - 
ــره - مبتنى بر حجيت و اعتبار تنها خبر ثقه جا افتاده است  قدس س
ــيوه و روش اين  و گويا اكثرًا بدان متمايلند؛ و نيز در رجال، گويا ش
عالم بزرگوار در كتاب «معجم رجال الحديث» حرف اول را مى زند. 
لذا درباره حديث به هنگام مطرح شدن آن مى پرسند: سندش چگونه 
است؟ و چون يكى از راويانش توثيق قدمايى نداشته باشد، روايت را 

نمى پذيرند و از درجه اعتبار ساقط مى دانند.
ــندگان رواج يافته و شايد   اين برخورد در ميان حوزويان و نويس
ــندى موجه جلوه داده  ــيارى از روايات با اين نِقاش س نپذيرفتن بس
ــندى از  ــه س ــود. هر روايتى را كه نخواهند بپذيرند، با اين مناقش ش
ــته، در محتواى بسيارى از روايات نيز  اعتبار مى اندازند. از اين گذش
به راحتى تشكيك مى كنند و چون با ذهن و فهم خود، آنها را مطابق 

نبينند به نفى و طرد آن همت مى گمارند.
 در بخش هاى بسيارى، روايات ما مبتال به اين برخورد قهرآميز 

ــت و به اين شكل، اكثر روايات شيعه سندًا و داللتًا  و طردآميز هس
مخدوش اعالم مى گردد.

ــن  ــار االنوار بر همگان روش ــرعة بح ــگاه به كتاب مش  يك ن
ــات، چه اندازه از  ــختگير و غلط با رواي ــازد كه اين برخورد س مى س
ــنده اين كتاب مى خواسته تا راه  ــيعه مى كاهد. نويس اعتبار روايت ش
ــى على رغم اين هدف  ــان دهد؛ ول ــه اقيانوس روايات را نش ورود ب
ــته كه  بزرگ و مطلوب، اكثر روايات را از كار انداخته و چنين پنداش

كار درستى مى كند.
ــت عالمان و نويسندگان كم نيستند.   ناگفته نماند كه از اين دس
امروز جوى عمومى گويا، در حوزه ها پديد آمده است؛ با اينكه هرگز 
ــته اند؛  ــيوه اى را نداش ــيعه در طول تاريخ، چنين ش ــر عالمان ش اكث
ــدازد. به نظر بنده،  ــيعه را از اعتبار بين ــه اكثر روايات ش ــيوه اى ك ش
ــيعه  ــتاد و راه اكثر عالمان و فقيهان ش ــد در برابر اين پديده ايس باي
ــيعه بر  ــاند. ما هرگز انكار نمى كنيم كه اقلّيتى از عالمان ش را شناس
ــاى حجيت تنها خبر ثقه بوده اند و نيز در اثبات وثاقت راويان در  مبن
رجال بر مبناى سختگير رجالى بوده اند؛ ولى هرگز نبايد اجازه  دهيم 
كه راه و رسم اكثريت عالمان شيعه، به دست فراموشى سپرده شود 
و به گونه اى در حديث و فقه و رجال برخورد شود كه گويا تنها راه، 
همان راه اقلّيت است؛ و اگر گفتار اكثريت را در اين مقدمه بخوانيد، 
ــيوه  ــيوه صحيح در برخورد با روايات همين ش ــق مى دهيد كه ش ح
ــتدالل مبناى اكثريت توجه كنيد، باز حق را به  ــت. نيز اگر به اس اس

آنان مى دهيد.
ــره - و برخى  ــا حضرت آيت اهللاَّ العظمى خوئى - قدس س  تنه
ــتند كه طرفدار مبناى اقلّيت هستند و به  ــان هس ــاگردان ايش از ش
قراين بى شمارى كه موجب حصول وثوق به خبر مى شود، بى اعتنا 
ــان در تقويت سند خبر هيچ  ــتند و حتّى عمل اصحاب نزد ايش هس
ــز مايه ضعف خبر از  ــدارد؛ آن گونه كه اعراض اصحاب ني تأثيری ن
ــان نيست. وگرنه عالمان از صدر تا ساقه، از روز نخست  ديدگاه ايش
ــا به امروز، همه در نجف و قم، و در همه حوزه ها، بر مبناى اعتبار  ت
ــتند. با ما همراه باشيد تا برخى از كلمات آنان را  خبر موثوق به هس

بنگريم و از نزديك مبنايشان را مالحظه كنيم.

 نگاهى به مبناى اصولى حّجيّت خبر موثوٌق به
ــترگ - از وحيد  ــى ژرف و محقّقانى س ــات عالمان ــا به كلم  م
ــته گرفته تا معاصران-  ــى گرفته تا محقق همدانى، از گذش بهبهان
اشاره مى كنيم و بيشتر پاى سخن مجتهدان اصولى مى نشينيم؛ چرا 

كه همراهى عالمان اخبارى با اين مبنا كامالً بى ابهام است.
ــدان اصولى، همه بر  ــه اتّفاق عالمان و مجته ــت قريب ب اكثري 
ــد و تصريح مى كنند كه اين طور  ــت خبر موثوق به تأكيد دارن يحج

نيست که تنها خبر ثقه حجت باشد.
ــول در ميان  ــه، يك مبناى مقب ــت خبر موثوق ب يــاى حج  مبن
ــه با توجه به ظاهر  ــد ك ــت، گاه به نظر مى رس عالمان و فقيهان اس
ــه مبناى حجيت خبر ثقه  ــار فقيهان، همه يا اكثريت فقيهان، ب رفت
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استاد كّل - وحيد بهبهانى قّدس سّره - در الفوائد الحائريّه مى نويسد:
 «همـه قائليـن به حّجيّت خبـر واحد - چه متقّدمان و چـه متأّخران - بر حّجيّت خبـر ضعيفى كه با 
شهرت و مانند آن جبر شده است اتّفاق دارند، بلكه استناد و اعتماد آنان به اخبار ِضعاف، چند برابر 
استنادشان به اخبار صحيح است، و بلكه خبر ضعيفى كه جبر شده است، نزد قدما صحيح محسوب 

مى شود، بى آنكه تفاوتى با خبر صحيح داشته باشد.

پايبندند؛ ولى با يك تأمل، روشن مى شود كه اكثريت قاطع فقيهان 
موثوق بهى هستند و عمل فقيهان بر همين مبنا استوار است و تنها 

به همين شكل قابل توجيه است.
 براى روشن شدن اين حقيقت بايد به پاى سخن بزرگانى چون: 
ــكينى در حاشيه كفايه،  مه مش ــانى، عالّ وحيد بهبهانى، آخوند خراس
ــيخ محمد حسين  ــين نائينى، ش ــيخ محمد حس آقا ضياء عراقى، ش
ــيخ  ــى اول، ش اصفهانى، محقّق حلّى، حاج آقا رضا همدانى، مجلس
ــيد  ــت اهللاَّ العظمى بروجردى، آيت اهللاَّ س ــف الغطاء، آي ــر كاش جعف
ــن حكيم، آيت اهللاَّ العظمى اراكى، آيت اهللاَّ سيد محمد حسن  محس
ــى صافى گلپايگانى و آيت اهللاَّ  ــوى لنگرودى، آيت اهللاَّ العظم مرتض
العظمى فاضل لنكرانى، و نيز آيت اهللاَّ العظمی مكارم شيرازی و آيت 
اهللاَّ العظمی سبحانى نشست؛ اينان و بسيارى ديگر از عالمان بزرگ، 
ــتند و هرگز حجيت و  ــی معتقد به حجيت خبر موثوق به هس همگ
اعتبار را در انحصار خبر ثقه نمى دانند؛ و جمعى از اينان به صراحت، 
ــان تصريح كرده اند كه  ــاى خويش تأكيد كرده اند. اين بر الزمه مبن
ــوارد آن، مورد بهره بردارى قرار  ــم رجال به هنگام تعارض در م عل
ــرد و در غير موارد تعارض، رجال يكى از طرق حصول وثوق  مى گي
ــث و اعتبار حديث، منحصر به  ــت؛ به گونه اى كه اعتماد به حدي اس

اين راه نيست.
ــگفت آور آنكه برخى مى پندارند كه عموم فقيهان بر اين مبنا  ش
ــند؛  ــتند و مبناى حجيت خبر موثوق به را كم طرفدار مى شناس هس
ــاره مى شود، كافى  ولى يك نگاه به مواردى كه هم اكنون بدان اش
است كه مشهور بودن مبناى حجيت خبر موثوق به را براى ما آشكار 
ــاى حجيت خبر موثوق به در  ــازد؛ و باز برخى مى پندارند كه مبن س
ــم و افرادى چون آيت اهللاَّ العظمى بروجردى و  ميان حوزه علميه ق
ــاگردان ايشان رواج داشته است و عالمان نجف بر مبناى حجيت  ش
خبر ثقه هستند؛ غافل از اينكه توجه به موارد ياد شده در باال نشان 

مى دهد كه عالمان هر دو حوزه اصوالً موثوق بهی هستند.
ــه، چنين ابراز  ــاى حجيت خبر موثوق ب ــده اى در رد مبن ــاز ع  ب
صى ندارد و از اين رو قابل  مى دارند كه اين مبنا، مالك و معيار مشخّ
ص و روشن  كنترل نيست؛ بر خالف مبناى خبر ثقه كه بسيار مشخّ
ــت. در مبناى خبر ثقه، هر راوى كه وثاقت او ثابت شود، خبرش  اس
حجيت مى يابد؛ ولى در مبناى خبر موثوق به، از آن جهت كه قراين، 

ــى، گاه حاصل مى شود و گاه پديد نمى آيد،  ــيار است و براى كس بس
حصول وثوق در نوسان قرار مى گيرد.

ــبهه هم گفتنى است كه ما خبرى را حجت  ــخ به اين ش  در پاس
ــخصى  ــت؛ گرچه براى ش مى دانيم كه نوعًا براى عقال وثوق آور اس
ــرى كه نوعًا عقال بدان تكيه مى كنند،  ــوق نياورد. بر اين مبنا خب وث
ــد، چه براى فردى  ــد چه نباش حجيت مى يابد؛ چه راوى آن ثقه باش
ــت كه عقال با توجه به  ــن اس وثوق بياورد و چه نياورد؛ و اين روش

قراين ديگر نيز بر خبر تكيه مى كنند و آن را مى پذيرند.
 و گاه برخى براى دفاع از مبناى حجيت خبر ثقه بهانه مى آورند 
ــت و تنها راه، منحصر به وثاقت  ــت رفته اس كه قراين ديگر از دس
راوى شده است؛ غافل از اينكه با توجه به قراين بسيارى كه شمرده 
ــن مى شود كه ريشه قراين خشك نشده و هم اكنون  مى شود، روش

ما نيز به بسيارى از اين قراين دسترسى داريم.
 كوتاه سخن اينكه، مبناى حجيت خبر موثوق به، مبناى مشهور 
ــيوه برخورد  ــت و يك نگاه به ش ــورد قبول اكثريت عالمان اس و م
فقيهان در پذيرش روايات، اين حقيقت را بى پرده نمايان مى سازد.

ــى نيز مى گويند: ما براى اثبات احكام فقهى نياز به روايات   بعض
ــت خبر ثقه برطرف  يــكل فقهى ما، با حج ــر ثقات نداريم و مش غي
ــود؛ ولى يك نگاه به كلمات طرفداران حجيت خبر موثوق به  مى ش
ــد ما از حجيت خبر موثوق به چشم  ــن مى سازد كه اگر بنا باش روش
بپوشيم و صرفًا به خبر ثقه پناه ببريم، در بسيارى از موارد مى مانيم 
ــاذّى برسيم. به گفته برخى  ــيارى از موارد بايد به فتاوى ش و در بس
ــت. باز  ــاى حجيت تنها خبر ثقه، موجب هدم دين و روايات اس مبن
تأكيد ما در اين ارتباط بر دقّت در كلمات كسانى است كه گفتارشان 
ــكل ما طرفدار حجيت خبر موثوق به هستيم و  را مى آوريم؛ بدين ش
ــخت گيرى هاى سندى و مناقشات رجالى بى پايه  بر اين اساس، س
ــت كه دانش رجال و وثاقت راوى، حرف اول و  ــت، و چنان نيس اس
ــه در اثبات توثيق  ــت خبر بزند. اضافه كنيد ك يــر را در باب حج آخ
ــيارى تضعيف ها  ــتيم و معتقديم كه بس ــخت گير نيس راويان نيز س

پذيرفته نيست و حداقل مانع پذيرش روايات آن راوى نمى گردد.
 البتّه اينكه چگونه حجيت خبر موثوق به، دست ما را در پذيرش 
روايات باز مى كند و راه را بر سخت گيرى هاى سندى مى بندد، خود 
ــه بر مبناى  ــد. ولى خالصه مى گوييم ك ــال ديگرى را مى طلب مج
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جناب محّقق حلّى در معتبر، كسـانى را كه تنها به خبر صحيح بسـنده مى كنند، بسـيار نكوهش كرده 
اسـت و عّالمه در خالصه، خبر غير صحيح را نيز حّجت دانسـته اسـت. نيز كتاب هاى همه فقيهان بر 
همين مبنا استوار است، بلكه اخبار ِضعاف آنان چند برابر اخبار ِصحاح آنهاست - البتّه به جز كمى از 
متأّخران - و تازه اين دسـته كم هم، در بسـيارى از موارد به خبر ضعيف منجبر نيز عمل كرده است و 

تصريح كرده كه اين خبر گرچه ضعيف است، ولى اصحاب به آن عمل كرده اند.

ــل حجيت مى يابد؛  رســيارى از روايات م حجيت خبر موثوق به، بس
ــنَد عده اى  ــل بعضى بر مس ــت و گاه مرس چرا كه وثوق آفرين اس
برترى مى يابد؛ چرا كه مرسل شخصيت ارجمندى است كه وثوق به 

گفته او بيش از ديگران است.
ــتفيض و رواياتى  ــر مبناى حجيت خبر موثوق به، روايات مس  ب
ــت اعتبار مى يابد.  تُب اربعه مكرر آمده، با قراينى از اين دس كه در كُ
ــى كه مورد عمل  ــر موثوق به، روايات ضعيف ــر مبناى حجيت خب ب
ــد و گاه بر روايات صحيح  ــت، اعتبار مى ياب اصحاب قرار گرفته اس
ــوق به، روايات صحيحى  ــود. بر مبناى حجيت خبر موث مقدم مى ش
ــت، از حجيت ساقط مى شود. بر مبناى  كه مورد عمل اصحاب نيس
ــادش مطابق با روايات ديگر  ــت خبر موثوق به، روايتى كه مف يحج

است حجيت مى يابد.
ــم و بر اين باوريم كه  ــيعه را مى آوري  هم اكنون گفتار اَعالم ش

تأمل در اين گفتارها، اعتبار روايات شيعه را بسيار فراتر مى برد. 
ــتاد كلّ - وحيد بهبهانى - را مى آوريم كه   ما در ابتدا، گفتار اس
از هر سو به اين مسئله نگريسته و جامع و كامل، همه چيز را گفته 
ــت و خيال نمى كنيم كه پس از مطالعه گفتار ايشان در سه جاى  اس

فوائد الحائريه، كسى بر مبناى حجيت تنها خبر ثقه پايدار بماند. 
ــره - در الفوائد الحائريه  ــد بهبهانى قدس س ــتاد كلّ - وحي  اس

مى نويسد:
ران   «همه قائلين به حجيت خبر واحد - چه متقدمان و چه متأخّ
ــده است  ــهرت و مانند آن جبر ش - بر حجيت خبر ضعيفى كه با ش
ــار ضعاف، چند برابر  ــتناد و اعتماد آنان به اخب اتّفاق دارند، بلكه اس
ــان به اخبار صحيح است، و بلكه خبر ضعيفى كه جبر شده  استنادش
ــود، بى آنكه تفاوتى با خبر  ــت، نزد قدما صحيح محسوب مى ش اس
ــته باشد؛ و نزاعى در اصطالح نداريم جز اينكه اصطالح  صحيح داش
ران سودمندتر است؛ زيرا در سايه آن قواعدى به دست مى آيد؛  متأخّ
ــت مگر اينكه مانعى در  ــكل كه: هر خبر عادلى حجت اس به اين ش
برابرش قرار گيرد و خبر غير عادل بر عكس خبر عادل است (يعنى 
ــت، مگر اينكه مانعى در مقابل داشته باشد) و خبر موثّق  حجت نيس
ــت، و  ــانى كه آن را چون اخبار صحيح مى دانند صحيح اس نزد كس
نزد آنان كه آن را چون اخبار ضعيف مى دانند، ضعيف است و همين 
ــان؛ ولى همه اتّفاق دارند كه خبر  ــت وضعيت در اخبار حس گونه اس

ــت، بلكه بى ترديد معظم فقه تشكيل شده از  ــده حجت اس جبر ش
ــيوه در خبر ضعيف جبر  ــت و بلكه روش و ش اخبار غير صحيح اس
شده اين است كه به هنگام معارضه اين خبر با خبر صحيح غير جبر 
ــده، خبر ضعيف جبر شده بر اين خبر صحيح مقدم است (آن گونه  ش

كه اين حقيقت و علّت آن را نيز در مى يابى).
 و جناب محقّق حلّى در معتبر، كسانى را كه تنها به خبر صحيح 
مه در خالصه،  ــيار نكوهش كرده است و عالّ ــنده مى كنند را بس بس
ــته است و كتاب خالصه اش را از  خبر غير صحيح را نيز حجت دانس
ــت. نيز كتاب هاى همه فقيهان  اول تا به آخر دو بخش قرار داده اس
ــت، بلكه اخبار ضعاف آنان چند برابر اخبار  ــتوار اس بر همين مبنا اس
ران - و تازه اين دسته  ــت - البتّه به جز كمى از متأخّ صحاح آنهاس
ــر ضعيف منجبر نيز عمل كرده  ــيارى از موارد به خب كم هم، در بس
ــت و تصريح كرده كه اين خبر گرچه ضعيف است، ولى اصحاب  اس
ــت از وقت نماز و  ــل كرده اند. مانند حكم درك يك ركع ــه آن عم ب
ــه مى كنند  ــته در برخى موارد چنين مناقش مانند آن، گرچه اين دس
ــرط،  ــت و به هنگام فقد ش ــرط حجيت خبر واحد اس كه عدالت، ش
مشروط نيز مفقود مى شود. ولى ترديدى نيست كه اين مناقشه فاسد 
ــت؛ چرا كه مستلزم بستن راه اثبات فقه به طور كلّى است، چون  اس
شبهه اى نيست كه درباره يك صدم فقه حتّى حديث صحيح نرسيده 
است و آن مقدار هم كه حديث صحيح در آن رسيده، صحيحِ آن نيز 
از نظر سند و متن و داللت كاستى هايى دارد و نيز از جهت معارضه 
با صحيح ديگر و يا با قرآن و اجماع و مانند آن، همان گونه كه ما در 
كتاب الفوائد الحائرية به آن اشاره داشته ايم و با تأمل در آن و نيز در 
ملحقات اين كتاب تا اينجا براى تو آشكار گشته است و بدون عالج 
ــارض، چگونه مى توان به حديث ضعيف احتجاج كرد و همچنين  تع
 ــه عالج خبر صحيح و يا عالج، ظن ــد و اينك اگر عالج حجت نباش
ــد، بديهى البطالن است؛  ــت و اين ويژه خبر صحيح باش مجتهد اس
ــت و اين ويژه خبر  ــت كه عالج، ظن مجتهد اس زيرا ترديدى نيس
ــت، بلكه ظن او به خبر ضعيفى كه با شهرت جبر شده  صحيح نيس
ــت كه جبر نشده است؛  ــت، به مراتب باالتر از خبر صحيحى اس اس

آن گونه كه خواهى ديد.
ــت، اگر اين جمله از گفتار اصحاب  ــرط اس  اما اينكه عدالت ش
ــت كه تو خود شناختى كه اصحاب بر عمل  ــد، پاسخش اين اس باش
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ــف چند برابر  ــاق دارند، بلكه خبر ضعي ــر غير صحيح نيز اتف ــه خب ب
ــت كه  ــالوه بر چيزهاى ديگرى اس ــت - اين ها ع خبر صحيح اس
ــتم - و حتّى اگر اعتبار عدالت راوى ظاهر كالم برخى  ــاره داش اش
ــى كه به ضرورت  ــد، اين در برابر حقيقت ــاى اصولى باش در كتاب ه
ــت، تاب مقاومت ندارد (حقيقت اين است كه به خبر  ــوس اس محس

ضعيف عمل مى كنند؛ البته در صورت جبر).
ــه منظور اصحاب از عدم  ــت ك  و توجيه اين ناهماهنگى آن اس
ــن و با توجه به اصل  ــت كه بدون تبي ــل به خبر ضعيف اين اس عم
ــت؛ ولى پس از تبين، بى ترديد خبر فاسق نيز  خبر، عمل جايز نيس
ــر اين پايه كه  ــاختن تبين ب ــت و مبتنى س نزد اصحاب، حجت اس
ــد به يقين منتهى شود، ولى در خصوص عدالت، هر ظنّى  الزم باش
ــخن بى دليل است؛ چون  ــبت به آن پذيرفته باشد س از مجتهد نس
ــى از دو چيز را الزم  ــا پذيرفتن خبر يك ــد متعال در ارتباط ب خداون
ــمرده است: يا عدالت و يا تبين، و از ادلّه و اقوال عالمان بيش از  ش
ــت نمى آيد؛ بنابراين اينكه در يكى به هر ظنّى اكتفا شود  اين به دس
ــد، كامالً مشكل دارد و مالك تعديل بر  ولى در ديگرى چنين نباش
ــتى - چون تعديلى  ــت - همان گونه كه دانس پايه ظنون مجتهد اس
ــت - مگر موارد كمى - و روشن  ــت از ناحيه قدما اس كه معتبر اس
ــت، آيا ملكه حسن ظاهر، يا  ــت كه مبناى قدما در عدالت چيس نيس
ــت؟ به عالوه ملكه، خالف ظاهر قدما است و  ــق اس عدم ظهور فس
ــت كه قدما چه چيزى را در عدالت معتبر مى دانند و  ــن نيس باز روش
اينكه عدد گناهان كبيره چه اندازه است، به عالوه چيزهاى ديگرى 
ــون ديگران توثيق  ــه قدما، امامى را چ ــت. با اينك كه اختالفى اس
ــان را نيز مانند امامى توثيق  ــد تا آنجا كه اهل غلو و مانندش مى كنن
ــيار مى شود كه متعرض مذهب راوى نمى شوند؛ چون  مى كنند و بس
به وضوح و يا مانند آن بسنده مى كنند. بلكه اين روش و سيره آنان 
ــتر موارد است؛ به عالوه كم اتفاق مى افتد كه بزرگى از قدح  در بيش
ــد، در امان بماند. بنابراين چاره اى  ــا خبرى كه ذم او را بازگو كن و ي
ــه توجه به ظنون  ــع، و اين دو جز بر پاي ــح و يا جم ــت از ترجي نيس

مجتهد تحقّق نمى يابد.
ــت وضعيت در باب تعيين مشتركات، موارد ديگر   همين  طور اس

ــند،  ــت؛ مانند آنكه گاهى در س نيز چنين اس
ــف و مانند آن  ــقط و يا تبديل و يا تصحي س
 ــا غالبًا با ظن ــد و عالج اين ه اتفاق مى افت
است و چه بسا با ظنون ضعيف - همان گونه 
ــت - بلكه اين  ــان مخفى نيس ــه بر آگاه ك
ــهرت بين  ــه با ش ــون، هيچ قابل مقايس ظن

اصحاب نيست.
ــران امامان عليهم   خالصه اينكه معاص
ــان، مبناى  ــب العهدهاى آن ــالم و قري الس
ــان بر پايه اخبار ثقات به طور عموم  عملى ش
ــتوار است، و برخى از  و غير ثقات با قرينه اس
ــز رد كردند؛ چون به تواتر ثابت  روايات را ني
ــت كه دروغ گويان بر امامان دروغ  شده اس
ــته اند، ولى اين اقسام سه گانه (۱ . اخبار ثقات، ۲ . اخبار غير  مى بس
ثقات - البته همراه با قرينه، ۳ . اخبار كذب) بر ما مخفى شده است 
ــت - آن گونه كه در كتاب فوائد  ــم به آنها برايمان ممكن نيس و عل
گذشت - همان گونه كه احكام امامان نيز بر ما مخفى شده است و 
راه علم بسته شده است؛ بنابراين بايد تمييز بين اقسام را بر پايه ظن 
ــاخت - آن گونه كه در خود احكام امامان عليهم السالم بر  مبتنى س
ــازيم - و دليل ما در همه موارد يكى است.  همين پايه مبتنى مى س
آن گونه كه گذشت و از آنچه گذشت، فساد اين گفته روشن مى شود 
ــرط در حجيت خبر منجبر اين است كه عمل مشهور بر پايه  كه: ش
همان خبر باشد (با استناد به آن خبر)، نه اينكه عمل مشهور مطابق 
ــد، وجه فساد اين است كه مالك اگر حصول ظن به صدق  خبر باش
آن خبر از راه تبين باشد، قطعًا حجيت بر محور همان ظن مى باشد و 
ترديدى نيست كه ظن در سايه موافقت خبر با مشهور بين اصحاب 
پديد مى آيد؛ چون روشن است كه مشهور، حق است و خبر موافق با 
مشهور نيز حق خواهد بود. بله، اگر خبر اضافه بر آنچه مفاد مشهور 

است چيزى داشته باشد، در حجيت مازاد اشكال پديد مى آيد.
ــن است كه گفته  ــد روش  هم اكنون با توجه به آنچه يادآورى ش
ــت نيست، مدارك گفته: شهرت اگر به حد اجماع برسد،  مدارك درس
ــت نه خبر؛ و اگر به حد اجماع نرسد كه هيچ  ــهرت حجت اس آن ش

ارزشى ندارد.
 اضافه كنيد بر مطالب گذشته اين را كه ايمان و اسالم و عدالت 
ــرايط، شرط حجيت خبر در نزد صاحب مدارك هستند؛ با  و ديگر ش
ــت و خبر  ــدام از اين ها خودش به تنهايى حجت نيس ــه هيچ  ك اينك
ــت؛ چرا كه اين شرايط در خبر، معتبر  ــرايط حجت نيس بدون اين ش

و شرط است.
ــت همه ظنون اجتهادى مربوط به سند و داللت   همين  طور اس
ــر در ارتباط با ادلّه  ــر و مانند آن؛ چرا كه آنها اگ ــع تعارض خب و رف
ــد، حجت نيست و ادلّه هم بدون آنها حجت نيست و  پنجگانه نباش
ــرايط ديگر در ارتباط با آن ادلّه. باز از آنچه  ــت ش بر همين روال اس
گذشت روشن گشت كه اگر بين خبر ضعيف منجبر به شهرت و بين 

وحيـد بهبهانـى: پـس از صاحب معالـم و صاحب مـدارك، اين 
برنامه شـايع شـد كه اخبـار معتبر ما را كه قدمـاى از فقيهان و 
بلكه متأخران آنان نيز آنها را معتبر مى دانسـتند اينان بسـيار رد 
مى كردنـد، به اين دليل كـه از امارات رجالى جز توثيق و كمى از 
اسباب ُحسن را معتبر نمى دانستند و به همين دليل وضعيت فقه 
و فتـاواى آنان مختل گرديد و بنا را بر عدم ثبوت غالب مسـائل 
فقهى گذاشـتند و اين كار غلط بود؛ چون اسـباب ظنّى تثبّت در 
نهايـت كثرت وجود دارد و در پديد آمدن ظنّى قوى از آنها، هيچ 

تأّملى نيست.
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وحيد بهبهانـى: برخى گفته اند: تنها هر 
روايتى كه سندش سالم باشد، مورد عمل 
قرار مى گيرد. اين گروه ندانسـته اند كه 
دروغگو، گاه راسـت مى گويد، و فاسق، 
گاه صادق مى شود. اينان ندانسته اند كه 
ايـن روش (يعنى پذيـرش تنها روايت 
با سـند سـالم) موجب طعن به عالمان 
شـيعه و تضعيف مذهب اسـت؛ چرا كه 
صاحب كتابى يافت نمى شـود جز اينكه 
گاه به خبر ضعيف چون خبر عادل عمل 

مى كند.

خبر صحيح غير منجبر تعارض شود، ضعيف بر صحيح مقدم خواهد 
ــت - و اين  ران اس بود، همان گونه كه روش همه قدما و اكثر متأخّ
ــيده نيست، و دست گذاشتن و مشخص كردن موارد  بر آگاهان پوش
اين تقديم بسيار طوالنى خواهد شد - به ويژه پس از توجه به اينكه 
ــرط پذيرش روايت است و با وجود شرط در خبر صحيح و  عدالت ش
ــوند و  ــرط در خبر ضعيف، هرگز از صحيح جدا نمى ش عدم وجود ش
ــف رو نمى آورند جز به انگيزه مهمى و خصوصًا پس از آنكه  به ضع
ــايخ  ــد عالمان اهل خبره و فن يا قريب العهد به امامان، مش ديده ان
اجازه و مؤسسان مذهب شيعه، متكفّالن ايتام امامان عليهم السالم 
ــت، مجددان  ــيعه در زمان حضور و غيب ــت، فقيهان ش ــس از غيب پ
ــال،  ــول صلّى اهللا عليه وآله  در هر قرن و اول هر صد س دين رس
ــالم  و حاكمان  حجت هاى خدا بر بندگان به نصّ امامان عليهم الس
مردم به تصريح امامان عليهم السالم در مقبوله ابن حنظله و روايت 
ابى خديجه هستند. همين  طور ديگر چيزهايى كه در مقام و منزلت 
ــيده و از حالت آنان آشكار مى شود و باز خصوصًا پس از  عالمان رس
ــد را بر مجتهد حرام مى دانند و  ــه اين نكته كه عالمان، تقلي مالحظ
الزم مى دانند كه تمام توان خويش را به كار گيرند و دستور احتياط 
مى دهند و در احتياط و اهتمام به آن و عدم تسامح اصرار مى ورزند. 
ــيارند و همه با هم توافق كرده اند، با اينكه  به عالوه اينكه اينان بس
ــيس اصول و تفريع فروع نهايت اختالف را دارند، تا آنجا كه  در تأس

يك نفرشان در فقه اختالف زياد دارد، چه برسد به مجموع شان.
ــرى را كه ما در باب حجيت  ــه اين ها اضافه كنيد جهات ديگ  ب
اجماع عالمان در كتاب الفوائد الحائرية والرسائل االصولية آورده ايم. 

پس بنگر و دقت كن.»۱
ــاب الفوائد  ــره - در همين كت ــد بهبهانى - قدس س ــز وحي  ني

الحائريه در جای ديگری مى نويسد:
«با ظنّى بودن خبر واحد آشنا هستى و بحث درباره حجيت خبر 
ــت و براى حجيت آن به اجماع و مفهوم آيه «إن  ــهور اس واحد مش
ــته است و تكليف باقى است،  ــق» و اينكه باب علم بس جاءكم فاس
ــده است. اجماع اگر به طور قطع آورى ثابت باشد، تنها  استدالل ش
از آن در حجيت خبر واحد فی الجمله، نه حجيت هر خبرى به طور 

ــتفاده مى شود. باالتر اينكه اجماع  عموم، اس
ــت و روشن  داريم كه هر خبرى حجت نيس
ــت مى آيد،  ــت كه آنچه از اجماع به دس اس
ــت و همچنين  ــت تنها اخبار ثقات اس يحج

است مفهوم آيه.
ــداد، گرچه آنچه   اما دليل اخير يعنى انس
ــت مى آيد عام تر و گسترده تر از  از آن به دس
ــت، ولى آنچه از آيه و  حجيت خبر ثقات اس
ــيخ در عده ادعا كرده آشكار  اجماعى كه ش
ــت - و درستى اش با توجه به علم رجال  اس
ــت مى آيد - اشتراط عدالت  و غير آن به دس
ــكلى كه صاحب  ــه اين ش ــت؛ ولى نه ب اس
ــر غير عادل هرگز حجت  ــدارك و هم فكرانش فهميده اند كه خب م
ــر آن فايده اى براى خبر غير  ــد و انجبار به عمل اصحاب و غي نباش
ــته باشد، بلكه اين فهم خالف معروف بين اصحاب است  عدل نداش
- آن گونه كه در تعليقه آورده ايم - و گذشته از اينكه بر خالف نظر 
ــه مقتضاى آيه اين  ــت؛ چرا ك ــت غلط هم هس معروف اصحاب اس
ــت كه پس از تثبت مى توان به خبر غير عدل عمل كرد و مبناى  اس
ــه و همه جا بر همين بوده است. بنابراين عدالت، شرط  شيعه هميش

عمل به خبر بدون تثبت است نه مطلقًا.»
 آن گاه وحيد بهبهانى مى افزايد:

 «عدالتى كه شرط است، ظنون درباره آن كافى است - آن گونه 
كه در فائده ششم اشاره داشتيم - بلكه حتى ظنون ضعيف نيز كافى 
است؛ مثل اينكه على بن حكم به قرينه روايت احمد بن محمد از او 
ــت؛ چون در رجال آمده كه احمد بن محمد از على  همان كوفى اس
ــد، در حالى كه احمد از عده زيادى نقل  ــن حكم كوفى نقل مى كن ب
ــه رجاليون نام همه افراد را ذكر نمى كنند (بنابراين  مى كند و هميش
ــد، ولى ظن ضعيفى به آن سوى  ــت كه همان كوفى باش معلوم نيس

مى رود).
 خالصه اينكه درباره عدالت، ظنون مبنى هستند، چه بگوييم كه 
عدالت از باب شهادت است يا از باب خبر يا از باب ظنون اجتهادى 

وحيد بهبهانى: از امارات، موافقت حديث با حكم عقل و يا تجربه 
است، مثل اينكه در روايت آمده است كه خواندن آخر سوره كهف 
براى بيدار شـدن در سـاعتى كه منظور اسـت مفيد اسـت، و يا 
قرائت سـوره هل اتى در نماز صبح روز دوشنبه و پنج شنبه براى 
محافظت الهى از شّر اين دو روز مجّرب است و نمونه هاى ديگر. 

خالصه اينكه قراين بسيار است و براى مجتهد آشكار.
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ــون در عدالت از اين  ــى دارد.  اكتفاء به ظن ــر كدام طرفداران كه ه
جهت است كه اگر به ظنون بسنده نشود، الزمه اش بسته شدن باب 
تكليف است و اين به همين شكل در ارتباط با تثبت نيز جارى است؛ 
ــيعه به اخبار غير عدول چند برابر عمل به اخبار عدول  زيرا عمل ش
است. چگونه مى شود كه در عمل به اخبار عدول ظنون كافى باشد، 
ــد، با اينكه مانع  ــه اخبار غير عدول ظن كافى نباش ــى در عمل ب ول
ــت بين اشتراط  ــت. نيز چه فرق اس و مقتضى در هر دو جا يكى اس
ــا عمل اصحاب به مراتب  ــام بلكه خبر منجبر ب عدالت و ديگر اقس
ــته تر به پذيرش است؛ و بناى فقيهان  قوى تر از خبر صحيح و شايس

هميشه و در همه جا تا زمان صاحب مدارك اين گونه بوده است.
ــت كه خبر موثّق به طور عموم  ــد ظاهر گش  و از آنچه گفته ش
حجت است؛ چرا كه تثبت ظنّى در سايه گفته موثّقان حاصل مى آيد 
و اجماعى كه شيخ در عده آورده از آن به دست مى آيد كه منظورش 
عدالت به معناى اعم است كه شامل موثق نيز خواهد شد. اين نكته 
ــيبى به اين  ــت مى آيد و از آيه چيزى كه آس ــيعه به دس از عمل ش
ــاند بر نمى آيد؛ چون ظاهر فسق، طبق عرف، همان فسق  عمل برس
جوارحى است نه جوانحى و عقيدتى - آن گونه كه در تعليقه تحقيق 

كرده ايم - به عالوه كه از كالم آنان تثبت حاصل مى شود.
ــن؛ بسيارى از اخبار حسن حجت است و آن همان   اما خبر حس
ــت مى آيد و همچنين است خبر قوى، و  كه تثبت ظنى از آن به دس
ــباب تثبت ظنى از تعليقه ما به دست مى آيد و ما به اسباب تثبت  اس
ظنى به اجمال در فائده بيست و دوم اشاره خواهيم كرد و هر كسى 

كه طالب تفصيل مطلب است، به فائده بيست و دوم مراجعه كند.
 اين روش و شيوه - همان گونه كه ما در تعليقه اثبات كرده ايم - 
ران است به استثناى كمى از آنان.»۲ روش مجتهدان قدما و متأخّ

 وحيد بهبهانى باز در الفوائد الحائرية، همان جا مى نويسد:
ــب مدارك، اين برنامه  ــدان كه پس از صاحب معالم و صاح  «ب
شايع شد كه اخبار معتبر ما را كه قدماى از فقيهان و بلكه متأخران 
ــن  ــتند - آن گونه كه در تعليقه روش ــان نيز آنها را معتبر مى دانس آن
ــيار رد مى كردند، به اين دليل  ــاندم - اينان بس كردم و به اثبات رس
ــن را معتبر  ــباب حس ــارات رجالى جز توثيق و كمى از اس ــه از ام ك
ــاواى آنان مختل  ــه همين دليل وضعيت فقه و فت ــتند و ب نمى دانس
ــتند و اين  ــائل فقهى گذاش ــد و بنا را بر عدم ثبوت غالب مس گردي

ــت در نهايت كثرت وجود دارد  ــباب ظنّى تثب كار غلط بود؛ چون اس
ــت. قبالً  گذشت  و در پديد آمدن ظنّى قوى از آنها، هيچ تأملى نيس
ــن در ثبوت عدالت، بدون هيچ تفاوتى  ــه ظن در تثبت به مانند ظ ك
ــت و اين اسباب ظن آور را فقيهان در كتاب هاى استداللى  معتبر اس
ــتند؛ بنابراين بايد اين  ــى، و رجاليون در علم رجال معتبر دانس حديث
ــباب ظن آور را شناخت و بدان ها توجه داشت تا اخبار بسيارى كه  اس
معتبر هم هست را رد نكند و با روش فقيهان شيعه - چه قدما و چه 
ران - مخالفت نكند و در حيرت و ترديد در اكثر مسائل فقهى  متأخّ

قرار نگيرد و آن گاه رها شود و يا از مجتهدان تقليد گردد.»
 آن گاه مرحوم وحيد بهبهانى چهل و چهار سبب ظن آور را يادآور 

مى شود و مى نويسد:
 «اسباب و امارات از اين دست است:

 ۱. راوى از اصحاب اجماع باشد.
ــد كه درباره اش گفته اند که در حديث  ــانى باش  ۲. راوى از كس

ثقه است.
ــت  ــند عنه» اس  ۳. اين گونه تعابير درباره افراد، مانند تعبير «اُس
كه اين تعبير ظاهرًا مدح است؛ به اين معنا كه بر حديثى كه از وى 
شنيده شده است اعتماد مى شود. حتى گفته شده است كه اين مانند 

توثيق است.
 ۴. و تعبير «ال بأس به» يعنى مشكلى ندارد و شايد منظور اين 
ــكلى ندارد و شايد بر همين پايه است كه  ــد كه از هر جهت مش باش
ــى، توثيق اوست. اين را ميرزا محمد  گفته اند: اين جمله در حق كس
ــطش نزديك به حسن دانسته است و مشهور  در كتاب رجالى متوس
ــت كه  ــده اس ــن مى كند. نيز گفته ش ــت كه اين تعبير افاده حس اس
معنايش اين است كه مذهب و روايت اين راوى مشكلى ندارد و در 

هر صورت مشهور اين است كه حسن فرد را مى رساند.
ــه او از جمله  ــت ك ــه» به اين معناس ــن و وج ــر «عي  ۵. و تعبي
ــده است كه اين دو واژه  ــخصيت ها و برجسته است. نيز گفته ش ش
ــت  ــاند و قوى تر از اين دو تعبير، اين تعبير اس عدالت فرد را مى رس
ــخصيت هاى اصحاب  ــيعه» و يا «يكى از ش ــه «يكى از اعيان ش ك

ماست».
 ۶. و تعبير «مضطلع بالرواية» يعنى براى روايت، قدرت و برترى 

دارد.

اسـتاد كل وحيـد بهبهانى: مـالك نزد ما درباره جواز عمـل به روايت، اتّصاف روايـت به صّحت مصطلح 
نيسـت؛ و گرنـه خبرى كه بتوانيم عدالت راويـان آن را به طور قطع اثبات كنيم، بدون مسـامحه در راه 
اثبـات عدالـت، و بدون عمل به ظنونى كه حّجيّت آن ثابت نيسـت وجود ندارد، بلكه مالك، وثاقت راوى 
و يا وثوق به صدور روايت اسـت؛ گرچه اين وثوق به واسـطه قراين خارجيه اى باشـد كه عمدتاً همان 
تدوين روايت در كتب اربعه و يا گرفته شـدن روايت از اصول معتبره اسـت. البته با شرط توجه اصحاب 

به روايت و عدم اعراض از روايت.
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مجلسى اول در روضة المتّقين فى شرح من ال يحضره الفقيه مى نويسد:
«در اين هنگام آشـكار مى شـود كه افـراط بعضى از معاصران در اينكه علم بـه اين اخبار داريم، بلكه 
به هر خبرى كه منسـوب به امام عليه السـالم باشد، گرچه از عاّمه باشد. همچنين تفريط بعضى با رد 
كردن هر خبرى به اين دليل كه از آحاد است، و تنها ظن مى آورد و ما نهى از پيروى از ظن داريم. اين 
دو نظر خارج از حّد اعتدال اسـت. بلكه ظاهر آن اسـت كه مى توان به خبر صحيح خالى از قرينه عمل 
كرد، مگر اينكه مخالف با ظاهر قرآن و يا سنت متواتر باشد، بلكه جايز است عمل به خبر غير صحيح 

كرد در صورتى كه همراه با قراين باشد.

ــود يعنى سليم االحاديث و  ــليم الجنبة» گفته ش  ۷. و تعبير «س
سليم الطريقه است؛ يعنى احاديثش درست و روشش سالم است.

ــيعه است). اين تعبير را  » (كه ظاهرًا يعنى از ش ى  ۸. تعبير«خاصّ
دايى ام (يعنى مرحوم مجلسى) مدح دانسته است.

 ۹. تعبير «قريب األمر» اين را اهل درايه مدح گرفته اند.
ــت كه اين  ــد و متعارف اين اس ــايخ اجازه باش  ۱۰. راوى از مش
ــود كه اين تعبير داللت بر  ــتفاده مى ش را مدح مى دانند. از بعضى اس
ــت مى آيد كه باالترين درجه وثاقت را  توثيق دارد، و از برخى به دس
ــت كه مشايخ اجازه نيازى به اينكه  مى رساند. شهيد ثانى معتقد اس
ــه تعديل راوى با اين  ــده ك ــان را توثيق كنند ندارند. نيز گفته ش آن

ران است. تعبير، روش بسيارى از متأخّ
ــده كه  ــد و گفته ش ــالم باش  ۱۱. راوى وكيل امامان عليهم الس

امامان عليهم السالم شخص فاسق را وكيل خويش نمى كردند.
ــد كه روايت ثقه و يا فرد بزرگى را به  ــانى باش  ۱۲. راوى از كس
دليل روايت اين راوى رها كنند و يا تأويل برند، و روايت اين راوى 
را بر آن فرد ثقه و بزرگ ترجيح دهند، و يا روايت اين فرد را در برابر 

روايت آن دو قرار دهند (دقت كن).
ــهيد - قدس سره - اين  ــد، و نزد ش  ۱۳. راوى كثير الروايه باش
ــم، اگر درباره اش حرفى  ــود كه به روايت او عمل كني موجب مى ش

نباشد.
ــباب قبول روايت است  ــده كه اين يكى از اس  از عالمه نقل ش
ــواهد وثاقت است و باز گفته شده است که از  ــده كه از ش و گفته ش
ــت و باالتر از كثرت روايت، كثرت سماع  ــباب حسن و قوت اس اس

روايت است.
ــا از كتابش عده اى از  ــد كه از او و ي ــانى باش  ۱۴. راوى از كس
ــت.  ــخص اس اصحاب روايت كنند، اين خود از امارات اعتماد بر ش
ــى درباره عبداهللاَّ بن سنان استفاده  ــا اين نكته از گفتار نجاش چه بس

مى شود.
 ۱۵. عكس شماره ۱۴، به اين شكل كه درباره اش بگويند: او از 
عده اى روايت دارد.  چه بسا كه اين جمله در مقام مدح آن شخص 

آمده باشد.
ــاره به وثاقت فرد  ــا اين، اش  ۱۶. روايت بزرگان از وى؛ و چه بس
داشته باشد، همان گونه كه در تعليقه آورديم، به ويژه اگر آن بزرگان 

از كسانى باشند كه درباره روايت از مجاهيل و مانند آن اشكال كنند 
ــى چون احمد بن محمد بن عيسى باشد  يا در ميان آن بزرگان كس

كه به نقل از مجاهيل اشكال مى گيرد.
ــا ابن ابى نصر  ــا ابن ابى عمير و ي ــن يحيى و ي ــوان ب  ۱۷. صف
ــت كه اينان جز از  ــى از او روايت كنند، چون در عده آمده اس بزنط
ــيخ محمد  ثقه روايت نمى كنند، و محقّقان - يعنى ميرزا محمد و ش
ــارات وثوق و قبول  ــر اين باورند كه اين از ام ــب ذخيره - ب و صاح
روايت است و نزديك به اين سه نفر (يعنى صفوان و ابن ابى عمير 
ــين طاطرى و محمد بن اسماعيل بن  ــت على بن حس و بزنطى) اس
ــر اخير روايت  ــانى كه از اين دو نف ــير و كس ميمون و جعفر بن بش

مى كنند؟ (دقت كنيد).
ــردى. اين باز به همان  ال از ف ــين فضّ  ۱۸. روايت على بن حس
ــت كه گفته شد و در حاالتش روشن شده است كه روايت  دليلى اس

ايشان از مرجحات است (مالحظه و دقت شود).
ــوب  ــرف يك ثقه و فرد بزرگى محس ــوان مع ــه عن  ۱۹. او را ب

كنند.
ــانى بدانند كه از ثقات نقل مى كند، و اين خود   ۲۰. او را از كس

مدح و اماره اعتماد است.
ــخصى كه مشترك است و زياد روايت كردن از   ۲۱. روايت از ش

او، و نياوردن عالمتى كه او را از فرد ثقه جدا سازد.
 ۲۲. اعتماد يكى از مشايخ بر او، آن گونه كه از خالصه و نجاشى 
ــتفاده مى شود؛ بنابراين اگر گروهى از  و على بن محمد بن قتيبه اس
ــان بر او اعتماد كنند، او رتبه قابل توجهى از اعتماد را دارد؛ به  عالم

ويژه اگر زياد بر او اعتماد كنند.
ــر رواياتش؛ چرا كه قمى ها  ــاد قمى ها بر يك فرد و ب  ۲۳. اعتم
ــيل تكيه داشت،  ــى را كه از مجاهيل نقل مى كرد و بر مراس هر كس

از قم بيرون مى كردند.
 ۲۴. همه روايات فرد و يا اكثرش درست و معقول باشد.

 ۲۵. اتفاق اكثر و يا همه بر حكم به صحت حديثى كه اين فرد 
در سند آن است.

 ۲۶. در سند روايتى باشد كه به سند آن روايت، از جهت حضور 
ديگر افراد - نه اين فرد - اشكال گرفته شده باشد.

ــتفاده مى شود كه اين دليل وثاقت آن  ــا از بعضى ها اس  و چه بس
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فرد است، و از بعضى بر مى آيد كه دليل مدح و قوت است و بعضى 
مى گويند كه مدح هم استفاده نمى شود (دقت كنيد).

 ۲۷. حضور روايت در كافى يا من ال يحضره الفقيه به دليل آنچه 
مؤلّفان اين دو كتاب در ابتداى كتاب گفته اند و عده اى بر گفته آنان 

اعتماد كرده اند.
 ۸ . اگر روايت در هر دو كتاب حضور داشته باشد، اين خود نشان 
تُب اربعه باشد و قدحى  اعتماد قابل توجه و بااليى است؛ و اگر در كُ
در آن نشده باشد، اين در نهايت مرتبه توجه و اعتماد است؛ و اگر در 
ديگر كتاب ها هم باشد كه باالتر و بيشتر قابل اعتماد است. هر چه 
در كتاب هاى بيشترى حضور داشته باشد، بيشتر قابل اعتماد است.

ــاد از فردى روايت كنند،  ــى يا من ال يحضره الفقيه زي  ۲۹. كاف
ــت؛ به ويژه اگر هر دو كتاب  ــده اس اين خود دليل وثاقت گرفته ش

اكثار روايت داشته باشد.
ــد، اگر به خبرى  ــه به خبر واحد عمل نمى كنن ــى ك  ۳۰. جماعت
ــى و ابن ادريس و ديگران  ــيد مرتض عمل كردند - افرادى چون س
ــه در نهايت قوت  ــت؛ در نتيج ــن دليل قطعيت اين روايت اس - اي

خواهد بود.
 ۳۱. اين تعبير كه «معتمد الكتاب والحديث» و چه بسا اين تعبير 

در مقام توثيق دانسته شده است.
 ۳۲. اين تعبير كه با حديث و روايت آشنا است.

ــت. اين تعبير جاللت و  ــن تعبير كه يكى از فقيهان ماس  ۳۳. اي
ــاره به وثاقت دارد، به ويژه با  ــاند و چه بسا اش بزرگى فرد را مى رس
ــى درباره اسماعيل  ــتراط عدالت در فقيه و عبارت نجاش توجه به اش
بن عبد الخالق به اين حقيقت ياد شده اشاره دارد. نيز نزديك به اين 

تعبير، تعبير «فقيه» بدون من فقهائنا است.
 ۳۴. تعبير «فاضل دين» يعنى فاضل و دين دار است.

ــت، در صورتى كه فالنى   ۳۵. اين تعبير كه از فالنى وجيه تر اس
ــر صادق تر از فالنى و يا اوثق از  ــد؛ و همچنين تعبي ثقه و وجيه باش

فالنى است.
ال و ابن عقده و ممكن است كه عدالت هم   ۳۶. توثيق ابن فضّ
ــت، و لذا دايى ام با همين،  ــود؛ چون از امارات اجتهادى اس ثابت ش
ــر آن اعتماد دارند -  ــم به عدالت مى كند و عالمان رجال هم ب حك
آن گونه كه بر آگاهان روشن است - اما توثيق ابن نمير و مانند وى، 

ــايخ به آن قوت و اعتماد استفاده  ــا كه با توجه به اعتماد مش چه بس
شود.

 ۳۷. ثقه از گروهى و يا از بيش از يك نفر و يا از استادانش نقل 
كند، در اين صورت اگر يقين و يا ظن به حضور ثقه اى در ميان شان 
ــت از صحاح  ــد، حديث صحيح خواهد بود و گرنه باز ممكن اس باش

محسوب شود و ظاهرًا گمان مى رود كه كمتر از صحيح نيست.
ــت كند و او از جمله  ــن احمد بن يحيى از او رواي ــد ب  ۳۸. محم
ــتثنا كرده اند نباشد، و اين شهادت به  ــانى كه قميون آنها را اس كس
ــيد داماد و  ــت و جماعتى از محققان - چون س عدالت و صحت اس

صاحب ذخيره - اين عقيده را دارند.
ــتثناء قميون غير از محمد بن  ــت قضيه درباره اس  همچنين اس
ــتثناء روايت محمد بن عيسى از يونس، در اين نيز  احمد را، مانند اس
شهادت بر آن است كه اسماعيل بن مرار و صالح بن سندى، مقبول 

الرواية هستند.
ــته  ــردى را ذكر كند و بر او ترضى و ترحم داش ــى، ف  ۳۹. بزرگ
ــد؛ يعنى رضى اهللاَّ عنه و يا رحمه اهللاَّ درباره اش بگويد و واضح  باش

است كه اين از عالمات حسن است.
ــث كرد. از اين جمله ظن به  ــه بگويد: ثقه اى برايم حدي  ۴۰. ثق
ــناختن آن فرد و احتمال اينكه او نزد ما  ــت و نش وثاقت حاصل اس

ضعيف باشد ضررى ندارد؛ چون اين بر خالف اصل و ظاهر است.
ــه بگويد : گمان نمى كنم مگر اينكه اين، همان فرد ثقه   ۴۱. ثق

باشد.
ــت: ظاهر عالمان، عمل به اين گفته و  ــيخ محمد فرموده اس  ش
ــت. بعد اشكال كرده كه ظن حجت نيست، مگر  ترتيب اثر بر آن اس
اينكه اجماع بر حجيت آن باشد، و تحقق اجماع در اين جا در نهايت 
بعد است؛ ولى روشن است كه با گفتار گذشته ما اين اعتراض فاسد 

است.
ــيعه بر  ــيخ در عده، اتفاق ش ــد كه ش ــانى باش  ۴۲. راوى از كس
ــكونى، حفص بن  ــد. اينان س عمل به روايات آنان را ادعا كرده باش
غياث، غياث بن كلوب، نوح بن دراج و سنى هاى مشابه اينان، مثل 
ــتند، بلكه شيخ طوسى تصريح كرده كه سكونى  طلحة بن زيد هس
ــتند. همچنين از كسانى كه ادعا شده است که  و مانندش ثقات هس
ــيعه متفق بر عمل به روايات آنان است، عبداهللاَّ بن بكير، سماعة  ش

آخوند خراسـانى: گواه اين سـخن كه مالك، وثوق به صدور اسـت به طور مطلق، اين اسـت كه طبق 
تصريح شـيخ بهايى در كتاب مشـرق الشمسـين، متعارف بين قدماى اصحاب اين اسـت كه آنان به 
روايتى كه همراه با معاضدتى باشد كه اعتماد بر آن را تأييد مى كند و يا با چيزى همراه باشد كه موجب 
وثوق و اعتماد به آن گردد، صحيح اطالق مى كرده اند؛ و تقسـيم روايت به انواع چهارگانه مشـهور، بين 

قدماى اصحاب، شناخته شده نبوده و اين تقسيم از زمان عالمه حلّى مطرح شده است.»
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محقـق عراقى: مـالك حّجيّت نزد عالمان، همان صـرف موثوق الصدور بودن خبـر از پيامبر يا امامان 
است، به گونه اى كه احتمال كذب در آن به حّدى ضعيف باشد كه عقال به آن اعتنايى نكنند، به گونه اى 
كه اعتناى به احتمال كذب، وسوسـه محسـوب مى شـود. مالك، موثوق الصدور بودن است نه عدالت 
راوى و بنابراين در داللت مجموعه روايات بر حّجيّت خبر موثوٌق به اشكالى نيست، چه وثوق از حيث 

صدور و چه از حيث مضمون باشد.

ــاباطى، على بن ابى  ال، طاطريون، عمار س بن مهران، فرزندان فضّ
حمزه بطائنى و عثمان بن عيسى است.

ــندى قرار گيرد كه عالمه حلّى - قدس سره -   ۴۳. راوى در س
حكم بر صحت آن دارد.

ــته باشد، و دايى ام اين را  ــوى او داش  ۴۴ . صدوق، طريقى به س
موجب حسن خبر مى شناسد.

ــيده باشد   ۴۵. درباره مدح و يا وثاقت او حديثى غير صحيح رس
و مشايخ نيز به آن حديث اعتنا كرده باشند.»
 آن گاه وحيد بهبهانى در پايان مى افزايد:

 «هر كس كه تحقيق بيشتر درباره آنچه گفته شد و نيز چيزهايى 
ــد. از امارات، موافقت  ــت، به تعليقه ما مراجعه كن ديگر را طالب اس
ــل اينكه در روايت آمده  ــت، مث ــث با حكم عقل و يا تجربه اس حدي
ــوره كهف براى بيدار شدن در ساعتى كه  ــت كه خواندن آخر س اس
منظور است مفيد است، و يا قرائت سوره هل اتى در نماز صبح روز 
ــنبه و پنج شنبه براى محافظت الهى از شر اين دو روز مجرب  دوش
ــيار است و براى  ــت و نمونه هاى ديگر. خالصه اينكه قراين بس اس

مجتهد آشكار.»
 محقّق حلّى - قدس سره - در مقدمه معتبر می گويد:

ــويه در عمل به خبر واحد، راه افراط را پيش گرفته است   «حش
ــه ندارد كه پذيرش هر  ــا آنجا كه تن به هر خبرى مى دهد و توج ت
خبر (بدون شرط) تناقض آفرين است؛ چرا كه از همين خبرها گفته 
ــت كه فرمود: پس از من كسانى كه به من دروغ مى بندند  پيامبر اس
ــوند و باز گفته امام صادق عليه السالم است كه براى هر  زياد مى ش
ــت كه بر آن امام دروغ مى بندد. برخى  فردى از ما امامان، فردى اس
ــندش سالم  هم از اين افراط كوتاه آمده و گفته اند: هر روايتى كه س
باشد، مورد عمل قرار مى گيرد. اين گروه ندانسته اند كه دروغگو، گاه 
ــود. اينان ندانسته اند كه  ــت مى گويد، و فاسق، گاه صادق مى ش راس
ــند سالم) موجب طعن به  اين روش (يعنى پذيرش تنها روايت با س
ــت؛ چرا كه صاحب كتابى يافت  ــيعه و تضعيف مذهب اس عالمان ش
نمى شود جز اينكه گاه به خبر ضعيف چون خبر عادل عمل مى كند. 
ــراط رفته اند تا آنجا كه حجيت  ــاز عده اى در رد خبر [واحد] راه اف ب
ــته اند. عده اى هم كوتاه آمده و  خبر واحد را عقالً و نقالً محال دانس
ــر عقلى مانعى در راه حجيت خبر واحد نديده اند، ولى معتقدند  از نظ

ــت. همه اين اقوال از  ــرع اجازه عمل به خبر واحد را نداده اس كه ش
ــت؛  ــت] و اعتدال و ميانه روى به حق نزديك تر اس راه منحرف [اس
ــا قراين، بر  ــاب آن را پذيرفته اند و ي ــر خبرى كه اصح ــن ه بنابراي
صحت آن داللت دارد، بر آن عمل مى شود؛ و خبرى كه اصحاب از 
ــاذّ است (يعنى قراين گواه بر آن نيست)،  آن اعراض كرده اند و يا ش

بايد كه طرح شود ...»۳
ــت، اتّصاف روايت به  ــاره جواز عمل به رواي ــالك نزد ما درب «م
ــت؛ و گرنه خبرى كه بتوانيم عدالت راويان آن  صحت مصطلح نيس
ــامحه در راه اثبات عدالت، و  ــه طور قطع اثبات كنيم بدون مس را ب
ــت وجود ندارد، بلكه  بدون عمل به ظنونى كه حجيت آن ثابت نيس
ــت؛ گرچه اين  ــت راوى و يا وثوق به صدور روايت اس ــالك، وثاق م
ــًا همان تدوين  ــد كه عمدت ــطه قراين خارجيه اى باش وثوق به واس
ــدن روايت از اصول معتبره است.  روايت در كتب اربعه و يا گرفته ش
البته با شرط توجه اصحاب به روايت و عدم اعراض از روايت. شكى 
ــت يا غير اين لفظ از  ــت كه گفته بعضى به اينكه فالنى ثقه اس نيس
الفاظى كه در مقام تعديل راوى بدان اكتفا مى كنند، در پديد آوردن 
ــايخ اجازه  ــخص از مش ــتر از اخبار اينان، به اينكه آن ش وثوق بيش
ــت، نمی باشد و به همان دليل كه بدان اشاره رفت، روش من بر  اس
ــص از حال راويان، و اكتفا كردن در مقام توصيف روايت  ترك تفح
به صحت بر اينكه روايت در زبان مشايخ قبلى كه از حال راويان آن 

فحص كرده اند موصوف به صحت باشد، است.»۴
 مرحوم صاحب مصباح الفقيه، كامالً به سخت گيرى در پذيرش 
روايات توجه داشته و هر دو جهت كه مايه سخت گيرى است از ديد 
ــه. ۲. تأكيد بر لزوم  ــت؛ ۱. حجيت تنها خبر ثق ــى نمانده اس او مخف
ــالً اين دو جهت را نفى  ــان كام تعبير ثقه يا عدل درباره راوى. ايش

مى كند و نظر ايشان چنين مى شود:
 ۱. حجيت خبر موثوق به، با اين بيان كه مالك، وثاقت راوى و 

يا وثوق به صدور روايت است.
ــت تعابير ديگر براى اثبات وثاقت راوى (چرا كه مالك   ۲. كفاي

اصلى حصول وثوق است).
ــخت گيرى هاى سندى را  ــه س  مرحوم محقق همدانى جدًا ريش
خشكانده و راه اعتدال را پيش گرفته است، راهى كه اكثريت قريب 

به اتفاق همه فقيهان شيعه، قوالً و عمالً بدان پايبند هستند.
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ــى اول در روضة المتّقين فی شرح من ال يحضره الفقيه   مجلس
می نويسد:

ــكار مى شود که افراط بعضى از معاصران در  «در اين هنگام آش
اينكه علم به اين اخبار داريم، بلكه به هر خبرى كه منسوب به امام 
عليه السالم باشد، گرچه از عامه باشد. همچنين تفريط بعضى با رد 
ــت، و تنها ظن مى آورد  كردن هر خبرى به اين دليل كه از آحاد اس
ــر خارج از حد اعتدال  ــا نهى از پيروى از ظن داريم. اين دو نظ و م
است. بلكه ظاهر آن است كه مى توان به خبر صحيح خالى از قرينه 
ــنت متواتر باشد،  عمل كرد، مگر اينكه مخالف با ظاهر قرآن و يا س
ــت عمل به خبر غير صحيح کرد در صورتى كه همراه  بلكه جايز اس
ــد، آن گونه كه در بعضى از كتاب ها اثبات كرده ايم و ان  با قراين باش

شاء اهللاَّ در كتاب بزرگى آن را به اثبات مى رسانيم ...۵
ــره – اين  ــيد محمد كاظم يزدى -  قدس س  آية اهللاَّ العظمى س

گونه می گويد:
«... اين مبنا درباره حجيت ظواهر و نيز درباره حجيت خبر واحد، 
ــت  ــت؛ چرا كه بنای عقال بر اعتماد به ظواهرى اس نزد ما قوى اس
ــود مادامى كه ظن شخصى برخالف آن  كه موجب ظن نوعى مى ش
نباشد؛ و همچنين ادلّه اى كه بر حجيت خبر واحد به  خصوص داللت 
ــيره و چه روايات، تنها بر حجيت خبرى كه  دارد چه اجماع و چه س
 مظنون الصدور به ظن نوعى باشد داللت دارد؛ البته مادامى كه ظن

شخصى بر عدم صدور آن به خصوص قائم نگردد ...» .۶
 مرحوم آخوند خراسانى، صاحب كفايه می گويد:

«و خالصه گفتار در اين زمينه آن است كه مالك در حصول جبر 
و يا ترجيح همان دخول در دليل حجيت و يا مرجحيت است كه بر 
ــه كه مالك در وهن، خروج از  ــردد به دليل حجيت، همان گون مى گ
ــت؛ بنابراين بعيد نيست كه ضعف سند خبر با ظن  دليل حجيت اس
به صدور خبر و يا صحت مضمونش جبران شود و به اين شكل خبر 
مشمول دليلى شود كه بر حجيت خبر موثوق به داللت دارد ...»۷

هم او در حاشيه رسائل مى نويسد:
 «... و روشن است كه اين دسته (از روايات) در اين جهت ظهور 
ــت كه در  دارد كه اعتبار وصف وثاقت در مخبر تنها به اين دليل اس
سايه وثاقت راوى، وثوق به صدور پديد مى آيد؛ بنابراين در حقيقت، 
مالك وثوق به صدور است نه وثاقت راوى، و در نتيجه اگر وثوق به 

ــت راوى پديد آيد، همانند وثاقت راوى اعتبار  صدور از راه غير وثاق
ــت كه علل وثوق به صدور، منحصر به  ــت؛ و روشن اس خواهد داش
ــت، بلكه اسباب و علل پديد آورنده وثوق به صدور  وثاقت راوى نيس
ــه در همه زمان ها و  ــه ويژه كتب اربعه ك ــات كتب معتبر ب در رواي
مكان ها محور است و كتاب هاى ديگرى كه در اعتبار به مانند كتب 

اربعه است، جدًا فراوان است.
ــور روايت در بيش از  ــباب و علل وثوق آفرين، حض  يكى از اس
يك اصل از اصول معتبر و متداول در زمان هاى پيشين است. ديگر 
تكرر يك روايت گرچه در يك اصل و كتاب با طريق هاى گوناگون 
ــت. ديگر سبب و علت وثوق، حضور  ــندهاى متعدد و معتبر اس و س
ــاب آن به كسانى چون  ــت كه انتس روايت در يك اصل و كتاب اس
راره و همانندانش كه همه اجماع دارند بر پذيرش و تصديق شان و  زُ
اتفاق كرده اند بر تصحيح آنچه از آنان رسيده است، همچون صفوان 
ــت كه روايت از  ــبب وثوق اين اس بن يحيى و همانندانش. ديگر س
كتاب هايى باشد كه بين گذشتگان وثوق و اعتماد بر آنها شايع بوده 
ــت، گرچه مؤلّفان آنان از اماميه نباشند. همين طور ديگر اسباب و  اس
ــل وثوق آفرين كه اكثر آنها در كتاب هاى مرجع در احکام وجود  عل

دارد.
ــخن كه مالك، وثوق به صدور است به طور مطلق   گواه اين س
ــيخ بهايى در كتاب مشرق الشمسين  ــت كه طبق تصريح ش اين اس
ــت كه آنان به روايتى كه  ــارف بين قدماى اصحاب - اين اس - متع
ــد مى کند و يا با  ــد که اعتماد بر آن را تأيي ــراه با معاضدتی باش هم
ــوق و اعتماد به آن گردد، صحيح  ــد كه موجب وث چيزى همراه باش
ــيم روايت به انواع چهارگانه مشهور، بين  اطالق مى كرده اند؛ و تقس
ــده نبوده و اين تقسيم از زمان عالمه  ــناخته ش قدماى اصحاب، ش

حلّى - قدس سره - مطرح شده است.»۸
ــيار حائز اهميت  ــوم صاحب كفايه از چند جهت بس ــار مرح  گفت

است:
ــه، نه تنها حجيت خبر ثقه و  ــتن] خبر موثوق ب  ۱. حجيت [داش

استفاده اين مبنا از روايات حجيت خبر واحد.
ــباب حصول وثوق به صدور جداى از  ــاره به برخى از اس  ۲. اش

وثاقت راوى.
ــع در احكام، اكثر  ــه كه كتب روايى مرج ــاره به اين نكت  ۳. اش

اسباب وثوق به صدور را داراست.
 ۴. اشاره به اين جهت كه وثوق به صدور، به طور 

عام مورد توجه قدماى اصحاب بوده است.
 در کتاب فوائد االصول چنين آمده است:

ــت كه اين روايات، داللت بر  «قدر متيقن اين اس
حجيت خبر موثوق به دارد، چه وثوق به صدور آن و 
چه وثوق به مضمون آن باشد؛ آن گونه كه ترجيح به 
مشهور بودن روايت بين راويان و يا ترجيح به وثاقت 
ــاند؛  ــت راوى وثوق صدورى را مى رس راوى و عدال
چون اين مرجحات همه به اعتبار خبر موثوق الصدور 

آيـت اهللا العظمى اراكى(ره) : شـكى نيسـت كه روش 
عقال بـر عمل به خبر مفيد اطمينان اسـت، گرچه ناقل 
آن ثقه نباشـد و وثوق به صدق بـه دليل اماره خارجيه 
باشـد. عـادت عقالء در امور عادى شـان بـر اين پايه 
اسـتقرار يافته اسـت و اين در ميان غير مسلمانان نيز 

ثابت است حتى كسانى كه دين ندارند ...»
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ــرآن و مخالفت با عامه بر  ــح به موافقت با ق ــت دارد و ترجي بازگش
حجيت خبر موثوق المضمون داللت دارد و از همين مجموع روايات 
ــى از ياران خويش را  ــالم برخ ــت رواياتى كه امامان عليهم الس اس
ــه برخى از ياران خود ارجاع مى دهند  ــراى گرفتن فتوى و روايت ب ب
ــالم به زراره. حضرت فرمودند: اگر  مانند ارجاع امام صادق عليه الس
حديثى را خواستى، به اين فرد كه نشسته است مراجعه كن و اشاره 
ــالم كه فرمود: هر  فرمود به زراره. نيز باز گفته امام صادق عليه الس
چه را زراره از پدرم روايت مى كند، بايد پذيرفت و رد آن جايز نيست. 
ــالم كه عمرى ثقه است و هر چه  همچنين مانند قول امام عليه الس
را عمرى از من برايت آورد، او از من نقل مى كند. نيز ديگر رواياتى 
ــت مى آيد و اين  كه از همه آنها حجيت و اعتبار خبر موثوق به دس

اخبار فراوان است.
 از اين مجموعه است رواياتى كه داللت دارد بر رجوع به راويان 
ــر احتجاج: و اما  ــالم در خب ــا عالمان، مانند گفته امام عليه الس و ي
الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ...، در حوادثى كه پديد 
ــت  ــد به راويان حديث ما مراجعه كنيد. باز از اين مجموعه اس مى آي
ــكالى  ــازد و اش ال را مطرح مى س رواياتى كه رجوع به كتب بنى فضّ
ــت  ــت كه از مجموع اين روايات، اعتبار خبر موثوق به، به دس نيس
ــه اعتماد بر خبر  ــود ك ــتفاده مى ش مى آيد، بلكه از برخى روايات اس
ــالم بدون حرف پذيرفته شده بوده  ثقه نزد ياران امامان عليهم الس
ــيارى از روايات از وثاقت يك راوى سؤال مى شود  ــت؛ لذا در بس اس
به گونه اى كه از آن به دست مى آيد كه كبرى - يعنى پذيرش خبر 
ــؤال از صغرى مى شود كه آيا اين  ــلّم بوده است و تنها س ثقه - مس

راوى ثقه است يا نه؟
 هرگز توهم نشود كه اين روايات از اخبار آحاد است و استدالل 
ــت، چرا كه  ــه اين روايات براى اثبات حجيت خبر واحد كافى نيس ب
ــد، حداقل مجموع اين  اگر اكثر طوائف اين اخبار متواتر معنوى نباش
طوائف متواتر اجمالى است؛ چون علم به صدور بعضى از اين روايات 
ــالم داريم. انصاف اين است كه فحص  از امامان معصوم عليهم الس
در اين روايات موجب مى شود كه يقين به اعتبار خبر موثوق به پيدا 

كنيم.»۹
 مرحوم مشكينى در حاشيه بر كفايه می گويد:

 «... تحقيق اين است كه مالك در حجيت خبر، اعم از اين است 

كه راوى خبر ثقه باشد ... و يا وثوق به صدور خبر پديد آيد - از هر 
راه كه باشد ...»۱۰

 در فوائد االصول مرحوم نائينی آمده است:
ــه راحتى نپذيرفت؛  ــداد باب علمى را مى توان ب «اما ادعاى انس
ــه از جهت ظهور و چه از  ــه حجيت خبر موثوق به - چ ــرا كه ادلّ چ
ــت آيد و  ــت صدور، چه وثوق به خبر از راه وثاقت راوى به دس جه
ــت، بلكه اين ادلّه از  ــه نيس چه از طريق امارات ديگر - قابل خدش
ــت و با وجود اين ادلّه، جايى براى ادعاى انسداد باب  ادلّه قطعيه اس
ــى در معظم فقه نمى ماند؛ چرا كه خبر موثوق به بحمداهللاَّ براى  علم
معظم احكام كافى است؛ به گونه اى كه از رجوع به اصول عمليه در 
شبهاتى كه خبر موثوق به نباشد، محذورِ خروج از دين و يا مخالفت 
با علم اجمالى و يا چيزى از اين دست پديد نمى آيد. از اينجا آشكار 
ــداد با طول و تفصيل مباحثش، كم  ــود كه بحث از دليل انس مى ش
فايده است و اثر مهمى بر آن مترتّب نمى شود؛ چرا كه اساس آن چه 
ــداد باب علمى است باطل است. بله اگر ما قائل به گفته محقّق  انس
ــه مقصودين باإلفهام  ــه اعتبار ظهورات را منحصر ب ــويم ك قمى ش
ــكال آن را ناديده بگيريم يا بگوييم كه نهايتًا آنچه از  مى داند، و اش
ــت مى آيد، تنها حجيت خبر صحيح اعالئى است؛  ادلّه متقدم به دس
يعنى خبرى كه همه سلسله سندش امامى، و هر كدام از راويان در 
ــوى دو عادل، حكم به عدالتشان داده شده باشد،  همه طبقات، از س
در اين صورت دليل انسداد ميدانى پيدا مى كند، بلكه چاره اى جز تن 
ــت؛ چرا كه خبر صحيح اعالئى با اين اوصاف  ــداد نيس دادن به انس
ــت و به معظم  ــر متواتر محفوف به قرينه قطعيه كمتر اس چون خب
ــد، ولى ادلّه متقدم، اعتبار بيش از اين را مى رساند و آن  فقه نمى رس
ــت -  ــق خبر موثوق به - آن گونه كه به تفصيل گذش حجيت مطل
است و با وجود حجيت خبر موثوق به، نوبت به دليل انسداد نمى رسد 

تا حجيت مطلق ظن از آن به دست آيد.»۱۱
همچنين در اين کتاب آمده است:

ــت كافى  ــراى اثبات حجيت خبر موثوق به، ادلّه اى كه گذش  «ب
ــارع از آن منعى  ــيره عقالئيه است كه ش ــت و عمده آن ادلّه، س اس

نكرده است.»۱۲
ــيخ  ــره – به نقل از حاج ش  آيت اهللاَّ العظمى خوئى - قدس س

محمد حسين نائينى - قدس سره - می گويد:

آيت اهللاَّ العظمى مكارم شيرازى :  بناء عقالء بر پايه حّجيّت خبر موثوٌق به استوار است، گرچه راوى آن 
ثقه نباشـد؛ يعنى مالك نزد عقالء، وثوق به خبر اسـت نه به راوى، و اين وثوق گاه از راه وثاقت راوى 
ثابت مى شود و گاه از راه وثاقت كتاب ها و گاه از راه عمل مشهور - شهرت فتوايى يا روايى - و گاه از 
راه علّو مضمون، آن گونه كه در صحيفه سـّجاديّه و نهج البالغه چنين اسـت و گاه از [اين ]راه كه خبر از 

اخبارى است كه انگيزه اى بر كذب در آن نيست ... 
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ــين نائينى در جلسه بحثش  ــيخ محمد حس ــيخ استاد، ش  «از ش
ــندهاى روايات كتاب كافى كار  ــنيدم كه مى فرمود: مناقشه در س ش
ــانى كه نمى توانند از عهده فهم و درايت  ــت (يعنى كس عاجزان اس

احاديث بر آيند).»۱۳
 مرحوم محقّق عراقى - قدس سره - درباره جبر روايت سندًا و 

داللتًا به واسطه ظن مى نويسد:
ــخن گاه در جابر بودن ظن يا موهن بودن آن براى  «موضوع س
ــت و گاه در جابر بودن و موهن بودن آن براى داللت؛ اما  ــند اس س
درباره جابر بودن و موهن بودن ظن براى سند روايت، اجمال سخن 
در آن اين است كه اين حقيقت با توجه به مبانى مختلفى كه در باب 

حجيت روايت است تفاوت مى يابد (و مبانى از اين دست است):
 ۱. مبناى حجيت روايت، مطلق وثوق شخصى به صدور روايت 
ــد، گرچه اين وثوق از خارج از روايت پديد  ــالم باش از امام عليه الس

آيد.
 ۲. مبناى حجيت روايت، وثوقى باشد كه از خود روايت با توجه 
ــه مطلق وثوق، گرچه  ــت مى آيد، ن ــه مزاياى داخلى روايت به دس ب

خارج از روايت باشد.
 ۳. مبناى حجيت روايت، وثوق نوعى اى باشد كه از امور داخلى 
چون ظنون رجالى كه در تمييز مشتركات و تحصيل عدالت و وثاقت 

راوى به كار گرفته مى شود.
 ۴. مبناى حجيت روايت، مطلق وثوق نوعى باشد، گرچه از خارج 
از حديث پديد آيد، چه به طور مطلق و چه مشروط به عدم قيام ظن 

فعلى بر خالف آن ...» 
ــان بر پايه تك تك مبانى در باب حجيت خبر واحد،  آن گاه ايش

بحث را بررسى مى كند و سپس مى افزايد:
ــت، يعنى مالك حجيت،   «چون تحقيق همان مبناى چهارم اس
ــت گرچه اين وثوق از خارج  ــان مجرد وثوق نوعى به صدور اس هم
ــروط به عدم قيام ظن فعلى بر خالف  ــت آيد و مش از حديث به دس
ــت - همان گونه كه در مبحث حجيت خبر واحد گذشت -  هم نيس
بنابراين قيام ظن فعلى بر خالف، ضررى به حجيت روايت نمى زند، 
ــد  مگر با اين فرض كه ظن فعلى بر خالف از نقصى در روايت باش

كه وثوق نوعى را از بين ببرد.
ــت كه نيازى به قواعد رجالى اى كه براى   با اين بيان واضح گش

ــت؛ چرا كه نياز به قواعد  ــود نيس تصحيح روايت به كار گرفته مى ش
ــى و يا نوعى به وثوقى  ــاختن وثوق فعل ــى تنها بر پايه مقيد س رجال
ــت كه از مزاياى داخلى نشئت گرفته باشد، وگرنه بر پايه مبناى  اس
ــت، گرچه از خارج  مختار ما كه همان كفايت مطلق وثوق نوعى اس
از حديث باشد - مانند شهرت فتواهايی كه مستند به روايت باشد - 

ديگر نيازى به اعمال قواعد رجالى نيست.
ــت كه با اعراض مشهور از حديث، الزم   همان گونه روشن گش
ــد و  ــرد، گرچه خود حديث صحيح باش ــت كه حديث را طرح ك اس
ــوى دو عادل تزكيه شده باشند؛ چرا كه اعراض  راويانش همه از س
مشهور از چنين حديثى كشف مى كند كه خللى در سند حديث است 
ــه ايجاب كرده وثوق به حديث از بين برود، و از همين رو در ميان  ك
ــت كه خبر هر چه صحتش بيشتر باشد، با  عالمان، مشهور شده اس

اعراض مشهور از آن، وهن و ضعفش بيشتر مى گردد ...»۱۴
 محقّق عراقى - قدس سره - می گويد:

ــه در روايات حجيت خبر واحد، گرچه ظهور در عدالت راوى  «ثق
ــت بگوييم كه  ــن درجه عدالت را دارد، ولى ممكن اس بلكه باالتري
ــت و مالك  وصف عدالت در راوى براى حجيت روايت او معتبر نيس
حجيت تنها بر پايه وثوق در نقل روايت است، به گونه اى كه احتمال 
كذب روايت به درجه اى ضعيف باشد كه عقال به آن توجهى نكنند، 
ــت كه  ــر به مأمونيت در دين و دنيا تنها از اين جهت اس ــز تعبي و ني
الزمه اش وثوق به حديث است، نه از اين جهت كه مأمونيت راوى، 

در حجيت روايت او خصوصيت داشته باشد.»۱۵
 همچنين می گويد:

«و از اين  روست كه مى بينى بناى اصحاب - رضوان اهللاَّ تعالى 
ــيعه  ــت، گرچه راوى آن ش ــم - بر عمل به خبر موثوق به اس عليه
ــت و از دروغ  ــتوار اس ــد؛ اگر بدانند كه راوى در نقل روايت اس نباش
ــدارد، گرچه از نظر عقيدتى منحرف  ــه ن پرهيز دارد و روايتش خدش

باشد و غير راه مستقيم را بپيمايد.»۱۶
 و در ادامه:

«اين خود شاهد درستى است براى آنچه بازگو كرديم كه مالك 
حجيت نزد عالمان، همان صرف موثوق الصدور بودن خبر از پيامبر 
يا امامان است، به گونه اى كه احتمال كذب در آن به حدى ضعيف 
باشد كه عقال به آن اعتنايى نكنند، به گونه اى كه اعتناى به احتمال 

آيت اهللا العظمى سـبحانى: دقت نظر در روايات و در سـيره عقالئيه آشـكار مى سـازد كه عنايت به 
وثاقت راوى به اين دليل اسـت كه وثاقت راوى راهى به سـوى اطمينان به صدور از معصوم اسـت 
و لـذا اگـر راوى ثقه باشـد ولى قرايـن بر خطا و اشـتباه او داللت كند، عقال چنيـن خبرى را حّجت 
نمى دانند؛ و اين قرينه اسـت بر اينكه مالك در واقع، وثوق به صدور اسـت نه وثاقت راوى، و اعتماد 
بر وثاقت راوى به دليل آن است كه وثاقت راوى وثوق به صدور را غالباً به همراه دارد. در نتيجه خبر 

موثوق الصدور حجت مى شود، چه راوى آن ثقه باشد يا نباشد.
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ــه محسوب مى شود. مالك، موثوق الصدور بودن است  كذب، وسوس
نه عدالت راوى و بنابراين در داللت مجموعه روايات بر حجيت خبر 
ــت، چه وثوق از حيث صدور و چه از حيث  ــكالى نيس موثوق به اش
مضمون باشد، همان گونه كه ترجيح به شهرت و شذوذ و ترجيح به 
ــت و وثاقت راوى، بر وثوق صدورى و ترجيح به موافقت كتاب  عدال

و مخالفت عامه بر وثوق مضمونى داللت دارد.»
 مرحوم محقّق اصفهانى در اين باره می گويد:

ــت، اما  ــخن درباره جابريت و موهنيت به اجمال چنين اس  «س
ــت خبر واحد، داللت بر حجيت  يــاره جابر بودن، چون دليل حج درب
ــن اگر وثوق به صدور خبر پديد  ــر موثوق الصدور مى كند؛ بنابراي خب
ــد - موضوع حكم وجدانًا و قهرًا  ــد - گرچه از راه غير معتبر باش آي
ــامل آن  ــت و در نتيجه دليل حجيت خبر واحد ش ــده اس فراهم ش

مى گردد.»۱۷
 ايشان در ادامه مى نويسد: مع ان االعتبار بتحقّق الخبر الموثوق 

به عندنا ...
 در ارتباط با گفتار مرحوم اصفهانى تذكر اين نكته ضرورى است 
ــان بر اين باور است كه وثوق به خبر بايد براى خود ما پديد  كه ايش
ــت. ولى در هر حال  ــول براى ديگران كافى نيس ــد و صرف حص آي

حجيت خبر موثوق به را پذيرفته اند.
ــن حكيم - قدس سره -  ــيد محس  مرحوم آيت اهللاَّ العظمى س

می گويد:
ــد، يكى از  «آنچه در ادلّه حجيت خبر واحد، بدوًا به ذهن مى رس

سه امر است:
 ۱. حجيت خبرى كه با توجه به خود سند مظنون الصدور است، 

مثل اينكه راوى از كسانى باشد كه ظن به صدق او مى رود.
 ۲. حجيت خبر مظنون الصدور، گرچه اين ظن به صدور با توجه 
ــد كه از سند بيرون است؛ مانند عمل اصحاب به خبر  به چيزى باش

و اعتماد اصحاب بر خبر.
 ۳. حجيت خبر، اعم از دو قسم باال و خبرى كه ظن به صحت 
و مطابقت مفاد آن با واقع باشد، گرچه با توجه به قراين بيرونى مثل 
اينكه خبر موافق با فتواى مشهور باشد، گرچه اعتماد مشهور بر خبر 
ــا و مانند آن. ظاهر کالم  ــد؛ مانند خبر دعائم و فقه الرض ثابت نباش
ــتظهار احتمال سوم از ادلّه حجيت  مصنّف (يعنى صاحب كفايه) اس
ــتظهار، خالى از تأمل نيست، بلكه قدر  ــت، ولى اين اس خبر واحد اس

متيقن احتمال اول است گرچه احتمال دوم ظاهرتر است.»۱۸
 آيت اهللاَّ العظمى اراكى در كتاب اصول فقه اينگونه می گويد:

ــا حجيت خبر ثقه به  ــت كه با اين روايت، تنه ــى بايد دانس  «ول
دست مى آيد نه هر روايتى كه وثوق به صدورش باشد از راه امارات 
ــى نه از جهت وثوق به راوى آن. آرى حجيت خبر دوم (يعنى  خارج
خبرى كه وثوق به صدورش پيدا شده (موثوق به) گرچه از راه وثاقت 

راوى نباشد)، از اجماع به تقرير بناء عقالء به دست مى آيد.»۱۹
 آيت اهللاَّ العظمى اراكى در جای ديگری از کتاب می گويد:

ــت.  ــك به بناء عقال اس «وجه چهارم از وجوه تقرير اجماع، تمس

ــت كه روش عقال بر عمل به خبر مفيد اطمينان است،  ــكى نيس ش
ــه دليل اماره خارجيه  ــد و وثوق به صدق ب گرچه ناقل آن ثقه نباش
باشد. عادت عقالء در امور عادى شان بر اين پايه استقرار يافته است 
ــت حتى كسانى كه دين  ــلمانان نيز ثابت اس و اين در ميان غير مس

ندارند ...»۲۰
ــتاد بزرگوار ما حضرت آيت اهللاَّ سيد محمد حسن مرتضوى   اس

لنگرودى (ره) مى نويسد:
ــد - و بر اين باورم كه همه اصحاب بدان  آنچه به ذهن مى رس
پايبندند، گرچه بعضى انكار مى كنند ولى قلبًا آن را پذيرفته اند - اين 
ــت كه نياز مبرمى به علم رجال براى تكيه بر روايات موجود در  اس
ــروف اصحاب ما به ويژه كتب اربعه نداريم ... و علت  كتاب هاى مع
رين از اصحاب ما بر  ــت كه متأخّ اين عدم نياز به علم رجال اين اس
اين اصطالح كرده اند كه روايت معتبر را به سه نوع صحيح و حسن 
ــكل كه اگر همه راويان در سند  ــيم كرده اند؛ به اين ش و موثّق تقس
امامى با مدح توثيق باشند، روايت صحيح است و اگر همه يا برخى 
ــند، روايت حسن است و اگر همه يا  امامى ممدوح بدون توثيق باش

ــند، ولى همه توثيق شده باشند، روايت موثّق  برخى غير امامى باش
است و بنابراين روايت ضعيف در نزد متأخران همان است كه راويان 
ــند. ولى اين اصطالح نزد  آن همه يا برخى نه امامى و نه موثّق باش
ــت، آن گونه كه براى آشنايان با  ــناخته شده نيس قدماى اصحاب ش
كلمات قدماء روشن است، بلكه آنچه متعارف نزد قدماست اين است 
كه صحيح به حديثى مى گويند كه مى توان بر آن اعتماد و تكيه كرد 
ــه صحيح است و يا به لحاظ همراه شدن آن  يا خود حديث فی نفس
ــان آفرين، گرچه راوى آن عدل و يا ثقه  ــا قراين وثوق آور و اطمين ب

و يا حسن نباشد.»۲۱
ــدد در درس خارج فقه و  ــان در مواضع متع ــت ايش ــى اس  گفتن
ــده اكثريت عالمان و فقيهان شيعه  اصول، بارها بر مبناى پذيرفته ش
در اصول و رجال تأكيد كرده اند، به گونه اى كه هر آنچه ما در اينجا 

آورده ايم، از افادات حضرت ايشان است.
آيت اهللاَّ العظمی مكارم شيرازى می گويد:

ــت خبر واحد، دليل چهارم كه عمده  ينتيجه بحث درباره حج» 

راه هـا و قراين وثـوق به صـدور روايات 
بسـيار اسـت. بـه گفتـه حضـرت وحيد 
بهبهانـى - قّدس سـّره - بى حد و حصر 
است و قابل احصاء نيست و اكثر روايات 
مـا در كتاب هـاى معتبـر بـا ايـن قراين 
همراه اسـت و وثوق به صدور آن حاصل 

مى شود.
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در رجال براى اثبات وثاقت و حسن راوى، ما بر مبناى عالمانى چون عالمه وحيد بهبهانى و عالمه سيد 
بحر العلوم هسـتيم و از راه هاى بسـيار و با قراين بى شـمار وثاقت راوى را ثابت مى كنيم. در برابر اين 
مبناى معروف كه در راه اثبات وثاقت و حسـن راوى سـهل گير اسـت، مبناى ديگرى وجود دارد كه در 
اين راستا بسيار سخت گير است و آن مبناى كسانى چون آيت اهللاَّ العظمى خوئى و هم مسلكان ايشان 

است.

ــت خبر موثوق به  يــت. بناء عقالء بر پايه حج ــت بناء عقالء اس اس
ــد؛ يعنى مالك نزد عقالء،  ــت، گرچه راوى آن ثقه نباش ــتوار اس اس
ــت نه به راوى، و اين وثوق گاه از راه وثاقت راوى  وثوق به خبر اس
ثابت مى شود و گاه از راه وثاقت كتاب ها و گاه از راه عمل مشهور - 
ــهرت فتوايى يا روايى - و گاه از راه علو مضمون، آن گونه كه در  ش
صحيفه سجاديه و نهج البالغه چنين است و گاه از [اين ]راه كه خبر 

از اخبارى است كه انگيزه اى بر كذب در آن نيست ...»۲۲
 آيت اهللاَّ العظمی سبحانى اينگونه بيان می کند:

«ظواهر رواياتى كه نقل كرديم، داللت بر حجيت خبر ثقه دارد؛ 
ــت و گرنه، نه؛ گرچه  بنابراين اگر راوى خبر ثقه بود، خبر حجت اس
ــد. ولى دقت نظر  ــته باش قراين بر صدور خبر از معصوم داللت داش
ــد آشكار  ــيره عقالئيه اى كه بعدًا مذكور خواهد ش در روايات و در س
ــت كه وثاقت  ــازد كه عنايت به وثاقت راوى به اين دليل اس مى س
ــت و لذا اگر  ــوى اطمينان به صدور از معصوم اس راوى راهى به س
راوى ثقه باشد ولى قراين بر خطا و اشتباه او داللت كند، عقال چنين 
خبرى را حجت نمى دانند؛ و اين قرينه است بر اينكه مالك در واقع، 
ــت راوى، و اعتماد بر وثاقت راوى به  ــت نه وثاق وثوق به صدور اس
دليل آن است كه وثاقت راوى وثوق به صدور را غالبًا به همراه دارد. 
در نتيجه خبر موثوق الصدور حجت مى شود، چه راوى آن ثقه باشد 
يا نباشد. آرى عالمت عمومى وثوق به صدور اين است كه راوى آن 
ثقه است و با اين بيان دايره حجيت روايات گسترده مى گردد.»۲۳

 آيت اهللاَّ العظمی سيد محمد شيرازى (ره) می گويد:
«و(ثقاتنا) فإنّه طريق إلى الوثوق بالخبر الحاصل بها.»

ــت، طريقيت  ــا» كه در روايات آمده اس ــان از تعبير «ثقاتن  ايش
ــيره  وثاقت راوى را براى حصول وثوق به خبر مى فهمد و نيز به س

عقالء استدالل مى كند و مى گويد:
ــت مى آيد كه اكثريت  ــيعه به دس ــوع گفتار عالمان ش  «از مجم
قريب به اتفاق عالمان شيعه به حجيت خبر موثوق به معتقدند و تنها 
ــر ثقه را حجت نمى دانند؛ بنابراين عالمانى چون مرحوم آيت اهللاَّ  خب
العظمى خوئى - قدس سره - كه تنها خبر ثقه را حجت مى دانند و 

بدان پايبندند، جدًا در اقليت هستند.»۲۴
ــانى از قبيل صاحب مدارك شايد از  ــهيد ثانى و كس  و ظاهرًا ش

اين اقليت باشند.

ــت  ــته اس ــم اكنون باز به دليل اهميت موضوع بحث، شايس  ه
ــتجو و عنايت قرار  ــه برخى از كلمات عالمان و فقيهان مورد جس ك
گيرد. چون وقتى كه گفتيم استاد الكل وحيد بهبهانى كه سر سلسله 
ــتند،  ــاگردان قدرتمند وى همه بر اين مبنا هس ــت و ش اصوليان اس
ــود كه اين مبنا تا چه پايه اى مقبول حوزويان  ديگر مشخص مى ش

و عالمان است.
ــتاد الكل، وحيد بهبهانى را از تعليقه   ضمنًا ما برخى از گفتار اس
ــان مى آوريم چون ايشان در الفوائد الحائرية فرمودند: هر  رجاليه ايش

كس بيش از اين مقدار را طالب است به تعليقه ما مراجعه كند.
 

قراين وثوق به صدور روايات
ــت. به گفته  ــيار اس ــن وثوق به صدور روايات بس ــا و قراي  راه ه
ــره - بى حد و حصر است و قابل  حضرت وحيد بهبهانى - قدس س
ــر با اين قراين  ــر روايات ما در كتاب هاى معتب ــت و اكث احصاء نيس

همراه است و وثوق به صدور آن حاصل مى شود.
 وحيد بهبهانى - قدس سره - مى نويسد: 

ــورد اعتماد ظن قوى  ــده در كتاب هاى م ــر روايات آم  «در اكث
ــه فايده و نيز در تراجم رجال  پديد مى آيد با توجه به آنچه در اين س
ــم گفته اند و آنچه كه  ــم و با توجه به آنچه ديگران در تراج آورده اي
ــت و ميان ما و  بزرگان گفته اند كه اين روايات صحيح و علم آور اس
ــده كه آنها تكيه گاه  خدا حجت خواهد بود و از كتاب هايى گرفته ش
ــت و با توجه به چيزهاى ديگر، به عالوه كه از بيرون ظن  بوده اس
داريم كه اين روايات از اصول و كتب متداول در ميان شيعه كه مورد 
ــيعه بوده است گرفته شده است و عالمان اين روايات را در  عمل ش
ــتند آورده اند تا شيعه بدان  كتاب هايى كه براى هدايت مردم مى نوش
رجوع كند و بر پايه آن عمل نمايد و دعوت كرده اند تا به اين روايات 
ــه و  عمل نمايند - با اينكه مى دانيم عالمان از عمل به ظن، هميش
ــود منع مى كرده اند و غالبًا و يا هميشه دسترسى به  تا زمانى كه بش
ــارع  ــته اند به اندازه نزديكى و دورى اى كه با ش احاديث علم آور داش
داشته اند - و با توجه به نظرى كه درباره عدم عمل به ظن دارند با 
ــه به درجات علم و فضل و تقوا و پرهيزكارى و نهايت احتياط،  توج
ــت ... به عالوه چيزهاى  ــرعى و اخذ رواي آنان به ويژه در احكام ش
ديگر و بر اين همه افزوده مى شود قراينى كه در هر موردى به طور 
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خاص وجود دارد.»۲۵
ــاره  ــره - با اش ــرازى ديگر وحيد بهبهانى - قدس س ــاز در ف  ب
ــن مى پردازد و  ــر برخى از قراي ــى قراين به ذك ــرت و فراوان به كث

مى نويسد:
ــه در ال به الى اين  ــت ك ــيار اس  «بدان كه امارات و قراين بس

كتاب، برخى از آن بر تو نمودار مى گردد.
 از قراين حجيت و اعتبار خبر:

۱. اتفاق بر عمل به روايت يا بر فتواى بر پايه روايت است.
 ۲. روايت از نظر روايى يا فتوايى مشهور باشد.

ــه عمر بن  ــد؛ مانند مقبول ــول عالمان باش ــورد قب ــت م  ۳. رواي
حنظله.

ــاع و يا حكم عقل و يا  ــنت يا اجم ــت موافق قرآن يا س  ۴. رواي
تجربه باشد.

ــدن در ساعتى كه   مانند خواندن آيه پايانى كهف براى بيدار ش
مورد نظر است؛ و يا موافقت با چيزهاى ديگر.

 ۵. متن روايت بر استناد آن به معصوم عليه السالم گواهى دهد؛ 
مانند خطبه هاى نهج البالغه و مانند آن و صحيفه سجاديه و دعاى 

ابو حمزه ثمالى و زيارت جامعه كبيره و چيزهاى ديگر.
 ۶. روايت با كثرت در حد استفاضه آمده باشد.

 ۷. روايت با سندى عالى باشد؛ مانند راويانى كه كلينى و محمد 
ار و مانند آنان، بلكه حتى صدوق و مانند وى  بن الحسن الوليد و صفّ
از حضرت مهدى عليه السالم و يا امام حسن عسكرى عليه السالم 
و حتى از امام محمد تقى و يا امام على النقى عليهما السالم روايت 
ــت توقيع هايى كه در دست اين  مى كند و از جمله همين روايات اس

بزرگان از سوى امامان عليهم السالم موجود است.
ــابه مواردى كه ما بدان  ــخن اينكه مجتهد بايد به مش  كوتاه س

اشاره كرديم نيز توجه نمايد و خداست كه هدايت مى كند.»۲۶
ــب است كه مجموعه اى از اين قراين را در كالم   در اينجا مناس

شيخ حر عاملى - قدس سره  - مرور كنيم.
 مرحوم شيخ حر عاملى مى نويسد:

 «ما در اينجا انواعى از قراين را مى آوريم:
 راوى روايت ثقه باشد و عادتًا ايمن از دروغ گويى او باشيم.

ــان و يا كتاب يكى از  ــى از كتاب هاى مورد اتق ــت در كتاب  رواي
ثقات باشد.

ــابه آن - از كتاب هايى كه به اتفاق،   روايت در كتب اربعه و مش
ــى داده اند - آمده  ــته و همه بر صحت آن گواه ــر آن ثابت گش توات

باشد.
روايت از كتاب يكى از اصحاب اجماع نقل شده باشد.

ــد و روايت از او  ــى از راويان روايت، از اصحاب اجماع باش  بعض
ــد؛ به اين معنى كه او روايت را نقل كرده باشد - چه به  ــيده باش رس

طور مرسل و چه مسند و چه از ثقه، يا ضعيف و يا مجهول.
ــد كه امامان آنان را توثيق كرده و  ــانى باش روايت از روايات كس

دستور رجوع به آنان و عمل به رواياتشان را صادر كرده باشند.

 روايت، موافق با سنت ثابت و معلوم باشد.
روايت در كتاب هاى متعدد و مورد اعتماد مكررًا آمده باشد.

روايت موافق ضروريات باشد.
روايت بدون معارض باشد.

در روايت احتمال تقيه نرود.
ــد و مشروعيت عمل نيز ثابت  ــتحباب باش روايت در محدوده اس

گشته باشد.
روايت موافق احتياط باشد.

ــده در روايت  ــش از دو قرينه از قراين ياد ش ــا بي ــه و ي  دو قرين
باشد.

روايت موافق با دليل عقلى قطعى باشد.
روايت در توافق با اجماع مسلمانان باشد.

روايت موافق اجماع شيعه باشد.
روايت موافق مشهور شيعه باشد.

روايت موافق فتواى گروهى از عالمان شيعه باشد.
ــه روايتش با  ــد؛ چرا ك ــام نباش ــورد اته ــت، م راوى در آن رواي

عقيده اش موافق نباشد و يا قراين ديگر.»
آن گاه مى نويسد:

ــم ورزيده در فن  ــت كه عال ــيار اس «غير از اين ها نيز قراين بس
ــون در همه احاديث اين كتاب به  ــد و تو چ حديث، آنها را مى شناس

دقت بنگرى همه را همراه با قراين بسيارى مى يابى.»۲۷

 مبناى مقبول رجالى اثبات وثاقت و حسن راوى
 در رجال براى اثبات وثاقت و حسن راوى، ما بر مبناى عالمانى 
ــتيم و از  ــيد بحر العلوم هس چون عالمه وحيد بهبهانى و عالمه س
ــمار وثاقت راوى را ثابت مى كنيم.  ــيار و با قراين بى ش راه هاى بس
ــن راوى  ــر اين مبناى معروف كه در راه اثبات وثاقت و حس در براب
ــت، مبناى ديگرى وجود دارد كه در اين راستا بسيار  ــهل گير اس س
ــخت گير است و آن مبناى كسانى چون آيت اهللاَّ العظمى خوئى و  س

هم مسلكان ايشان است.
ــه وثاقت راوى تنها از راه  ــتند ك  اينان بر اين مبناى رجالى هس
توثيق قدماى رجال به اثبات مى رسد. اينان توثيق را از باب شهادت 
مى دانند و در شهادت، حسى بودن شرط است و تنها شهادت قدماى 
ــت؛ لذا اگر درباره يک راوى  از  ــى و يا قريب به حس اس رجال، حس
ــوى قدماى رجال، توثيقى نرسيده باشد، وثاقت آن راوى به اثبات  س

نمى رسد.
ــر توثيق را چه  ــى از راه هاى ديگ ــت اينان گاه برخ ــى اس  گفتن
خصوصى و چه عمومى مى پذيرند، ولى آن هم بسيار محدود است. 
ــند و  ــيارى از راويان بر پايه اين مبنا به وثاقت نمى رس در نتيجه بس

روايتى كه اين راويان در سند آن قرار گرفته اند از اعتبار مى افتد.
ــن كه آيت اهللاَّ العظمى خوئى تنها و تنها براى خبر ثقه اعتبار  اي
قائل است و چون وثاقت ثابت نگردد، از نظر ايشان روايت از اعتبار 
ــان باعث بی اعتبار شدن بسياری از  مى افتد، اين مبناى رجالى ايش
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روايات می شود.
 با اينكه وثاقت راوى مى تواند از راه ها و با قراين بسيارى به اثبات 
ــان مى كنيم كه ما بر مبناى سهل گير  ــد، ما در اينجا خاطر نش برس
ــتيم و گرايش به توثيق راويان داريم؛ لذا  در اثبات وثاقت راوى هس
ــت راوى راحتتر مى پذيريم و  ــباب مدح و توثيق را در اثبات وثاق اس
ــباب ذم و قدح را قادح نمى دانيم و بدين طريق  ــى از اس حتى بخش
ــه توثيق راوى را تقويت مى كنيم؛ به عالوه كه قراين و روايات  جنب
ــيارى را براى اثبات وثاقت و مدح راوى مى پذيريم. گفتنى است  بس
ــن امارات و قراين، گاه به تنهايى و گاه در كنار هم، وثاقت راوى  اي
ــه  ــت اين س ــانند. هم اكنون به فهرس و اعتبار او را به اثبات مى رس
ــه  ــًا متن كالم وحيد بهبهانى را در اين س ــش بنگريد. ما تقريب بخ

بخش مى آوريم:

 الف: اسباب مدح و توثيق
 اگر درباره راوى، تعبيرهاى زير گفته شود:

 ۱. ثقه است؛
 ۲. ممدوح است؛

 ۳. ثقة فی الحديث (در حديث ثقه است)؛
 ۴. صحيح الحديث؛

 ۵. أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه (از اصحاب اجماع 
است)؛

 ۶. أسند عنه ( مورد اسناد است)؛
 ۷. ال بأس به (عيبى ندارد)؛

ــتان امير  ــالم (از دوس ــر المؤمنين عليه الس ــن أولياء أمي  ۸. م
المؤمنين عليه السالم  است)؛

 ۹. عين، وجه (شخصيت است، بزرگ است)؛
 ۱۰. له أصل، له كتاب، له نوادر و له مصنّف (صاحب كتاب است 

با تفاوتى كه بين اصل، كتاب، نوادر و مصنّف است)؛
۱۱. مضطلع بالرواية (مسلّط به روايت است)؛

 ۱۲. سليم الجنبة؛
۱۳. خاصى (از خواص است)؛

۱۴. قريب األمر (شناخته شده است).
ــن تعابير را ما براى اثبات وثاقت و مدح  ــر قريب به اتفاق اي  اكث

كافى مى دانيم.
 ب: نفى داللت بعضى از تعابير قدح آميز

ــدح آميز نيز در  ــى از تعابير ق ــن باوريم كه حتى برخ ــا بر اي  م
ــت، بر قدح راوى داللت ندارد؛ مثالً اگر درباره راوى تعابير زير  حقيق

آمده باشد، در اكثر موارد راوى از اعتبار نمى افتد:
 ۱. ضعيف؛

 ۲. كان من أهل الطيارة ومن أهل االرتفاع وأمثالهم؛
 ۳. مرمى به قول به تفويض است؛

 ۴. مرمى به وقف است؛
 ۵. ليس بذاك (آن گونه كه بايد و شايد نيست)؛

ــس بنقی الحديث،  ــرب الحديث، مختلط الحديث، لي  ۶. مضط
يعرف حديثه وينكر، غمز عليه فی حديثه أو فی بعض حديثه، وليس 

حديثه بذلك النقی؛

عالمه شوشترى مبناى خويش را چنين بازگو مى كند: حق اين است روايتى كه راويانش مهملند، يعنى در 
رجال از آنان خوبى و بدى ذكر نشده است، مانند روايتى است كه راويانش در رجال مدح شده باشند و 
به هر دو روايت بايد عمل كرد و اصحاب به هر دو عمل مى كرده اند و هم اينكه راوى خبر مجروح نباشد، 
روايتش قابل عمل اسـت و الزم نيسـت كه حتماً ممدوح باشد. تنها مجروحين و مطعونين به رواياتشان 

عمل نمى شود؛ البته روايات مطعونين هم با قرينه، قابل قبول است.
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 ۷. القُطعی؛
 ۸. أبو العباس الذی يذكره النجاشی باإلطالق (كسى كه نجاشى 

با كنيه ابو العباس بى قيد ديگرى از او ياد مى كند)؛
 ۹. عندی فيه توقف (من درباره او نظرى ندارم)؛

 ۱۰. من أصحابنا (از اصحاب ماست)؛
 ۱۱. مولى (درباره اش تعبير مولى به كار رود).

ــف راوى گرفت؛ بنابراين  ــن تعابير را نبايد دليل بر ضع ــر اي  اكث
بسيارى از اين تعابير نيز قدح راوى را ثابت نمى كند.

 پ: ديگر امارات و قراين مدح و وثاقت راوى:
 ۱. از مشايخ اجازه است؛

 ۲. وكيل امامان عليهم السالم است؛
ــر او، روايت راوى ثقه اى را ترك كرده اند و يا تأويل  ــه خاط  ۳. ب

نموده اند؛
ــرد بزرگى قرار داده اند  ــر روايت ثقه و ف ــت او را در براب  ۴. رواي
ــت او را به دليل حضور او رد  ــه و جمع پرداخته اند و رواي ــه توجي و ب

نكرده اند؛
 ۵. كثير الرواية باشد؛ يعنى روايات بسيارى از او رسيده باشد؛

 ۶. جماعتى از اصحاب از او يا كتاب او روايت كرده اند؛
 ۷. او از جماعتى از اصحاب روايت كرده است؛

 ۸. فرد بزرگى از او روايت كرده است؛
 ۹. افراد بزرگى از او روايت كرده اند؛

 ۱۰. صفوان بن يحيى و ابن ابى عمير از او روايت كرده است؛
ــير از او  ــماعيل بن ميمون و يا جعفر بن بش  ۱۱. محمد بن اس

روايت كرده اند و يا او از اين دو روايت كرده است؛
 ۱۲. از كسانى است كه از ثقات روايت مى كند؛

ال و كسانى چون او از اين شخص  ــن بن فضّ  ۱۳. على بن حس
روايت كرده اند؛

ــهاد  ــى استش ــراى وثاقت و يا جاللت كس ــه او ب ــه گفت  ۱۴. ب
كرده اند؛

۱۵. از کسانی است که از آنها بسيار روايت داريم و به روايتشان 
عمل شده است؛

ــم مشترك (اسمى كه  ــخصى با اس  ۱۶. روايت فردى ثقه از ش
ــترك بين ثقه و غير ثقه است) در صورتى كه از او بسيار روايت  مش

كند و قرينه اى كه او را از ثقه جدا سازد نياورد؛
 ۱۷. اعتماد شيخ (استاد) بر فردى؛

 ۱۸. اعتماد عالمان قمى بر فردى و يا روايت آنان از فردى؛
ــر رواياتش مقبول و  ــه روايات يك فرد و يا اكث ــه هم  ۱۹. اينك

استوار باشد؛
ــه و يا اكثرًا، صحت آن  ــند روايتى قرار گيرد كه هم  ۲۰. در س

سند را بپذيرند؛
 ۲۱. در سند روايتى قرار گيرد كه آن سند به لحاظ فرد ديگرى، 

مخدوش اعالم شده است؛
ــيار روايت   ۲۲. كافى و همچنين من ال يحضره الفقيه از او بس

كند؛
 ۲۳. بگويند كتاب وى مورد اعتماد است؛

 ۲۴. بيناى به حديث و روايت است؛
 ۲۵. يار يكى از امامان عليهم السالم است؛

 ۲۶. خدمتكار يكى از امامان عليهم السالم است؛
 ۲۷. از فقيهان ماست؛

 ۲۸. فاضل و ديندار است؛
ــتگوتر و يا مورد وثوق تر  ــد از فالن كس بهتر يا راس  ۲۹. بگوين
ــس خودش ثقه  ــر، در صورتى كه فالن ك ــت و مانند اين تعابي اس

باشد؛
 ۳۰. شيخ طائفه شيعه است و يا مانند آن؛

ال و يا ابن عقده و كسانى از اين دست او را توثيق   ۳۱. ابن فضّ
كنند؛

ــت او را توثيق  ــانى از اين دس ــه، ابن طاووس و كس  ۳۲. عالم
كنند؛

ــاد شيخ مفيد آمده  ــد كه در كتاب ارش  ۳۳. جزء توثيق هايى باش
است؛

ــت فرد ثقه جليل القدرى از بيش از يك نفر يا از يك   ۳۴. رواي
ــتند  گروه، - تفاوت نمى كند - كه قيد كند اينان از اصحاب ما هس

يا به طور مطلق بگذارد؛
 ۳۵. روايت فرد ثقه و يا شخصى جليل القدر از شيوخ خود (يعنى 

از استادان خود)؛
ــر او طلب رحمت و يا  ــى ياد كند و ب ــردى بزرگ از كس  ۳۶. ف

خشنودى خدا را بنمايد، بگويد: رحمه اهللاَّ و يا رضى اهللاَّ عنه
 ۳۷. محمد بن احمد بن يحيى از فردى روايت كند و آن فرد از 

گروهى نباشد كه او را استثنا كرده باشند؛
 ۳۸. اينكه جناب شيخ صدوق تا فردى، سند داشته باشد؛

 ۳۹. اينکه فردى ثقه بگويد: فكر نمى كنم كه او كسى جز فالنى 
باشد، فردى ثقه و يا ممدوح؛

 ۴۰. ثقه اى بگويد: ثقه اى برايم حديث كرد؛
ــانى باشد كه اتفاق شيعه بر عمل به روايات او   ۴۱. راوى از كس

ادعا شده باشد؛
ــندى كه عالمه حلّى حكم به صحت آن حديث   ۴۲. فرد در س

كرده است، باشد؛
ــت او يا در مدح او  ــن وثاقت فرد و يا جالل ــى متضم  ۴۳. حديث
رسيده باشد كه البته حديث از صحت سندى هم برخوردار نباشد؛

ــود راوى روايتى را مبنى بر وثاقت و يا جاللت و يا مدح   ۴۴. خ
خود روايت كند؛

 ۴۵. راوى از خاندان أبى الجهم باشد؛
 ۴۶. راوى از خاندان نعيم ازدى باشد؛
 ۴۷. راوى از خاندان ابى شعبه باشد؛

ــد و طعنى بر او  ــد او از فردى ياد كنن ــا همانن ــى و ي  ۴۸. نجاش
نزنند؛
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 ۴۹. فردى عادل بگويد: بعضى از اصحاب ما برايم روايت كرد.
 هم اكنون مجددًا يادآور مى شويم كه ما بر مبناى وحيد بهبهانى 
ــتاى اثبات وثاقت و مدح راويان  ــيارى از عالمان شيعه در راس و بس
هستيم، مبنايى كه براى اثبات وثاقت و حسن راوى سهل گير است 

و گرايش توثيقى دارد.
ــيارى به اين مبنا اشاره كرده اند و بر اين مبنا  ــيعه بس  عالمان ش
هستند و بسيارى در عمل چنين هستند؛ بنابراين ما راه هاى بسيارى 
ــد، گاه  براى اعتبار يك راوى داريم و اين راه ها كه از آنها گفتگو ش
به تنهايى و گاه با ضميمه يكى به ديگرى و با تعدد، وثاقت و اعتبار 

راوى را به اثبات مى رساند.
ــد بهبهانى در فرازى ديگر از خواننده مى خواهد تا به قراين   وحي
ــده توجه داشته باشد و بى جهت راوى را مجهول  و وجوه مطرح ش
نداند. او سفارش مى كند كه گاه نام يك راوى مثالً به دو شكل آمده 
كه در ذيل يكى نكته اى آمده ، ولى در ذيل نام ديگر نيامده است.

 باز تأكيد مى كند كه عالوه بر آنچه رجاليون گفته اند به آنچه كه 
ــل نام فرد گفته ام بنگر و باز اصرار مى كند كه به فوايدى  من در ذي
ــته باش و درباره يك فرد همه  ــه در مقدمه آورده ام نيز توجه داش ك

آنها را ملحوظ بدار.۲۸

بيان عالمه شوشترى در مقدمه قاموس الرجال
 در اينجا بد نيست به راه ديگرى كه همسو با راه وحيد بهبهانى 

است و راويان و روايات را اعتبار مى بخشد اشاره كنيم.
ــان و راه در كالم رجالى معاصر در مقدمه كتاب قاموس   اين بي
ــتری مبنای خويش را چنين بازگو  ــت. عالمه شوش الرجال آمده اس
مى كند: حق اين است روايتى كه راويانش مهملند، يعنى در رجال از 
ــده است، مانند روايتى است كه راويانش  آنان خوبى و بدى ذكر نش
در رجال مدح شده باشند و به هر دو روايت بايد عمل كرد و اصحاب 
ــد،  ــر دو عمل مى كرده اند و هم اينكه راوى خبر مجروح نباش به ه
ــت و الزم نيست كه حتمًا ممدوح باشد. تنها  روايتش قابل عمل اس
ــود؛ البته روايات  ــان عمل نمى ش مجروحين و مطعونين به رواياتش

مطعونين هم با قرينه، قابل قبول است. (دقت گردد)۲۹
 ايشان مدعى است كه قدما نيز بر همين منوال مشى مى كرده اند. 

به تعابير عالمه تستری دقت کنيد:
«فرق پنجم ميان رجال عالمه حلّى -  قدس سره - و رجال ابن 
ــره - اين است كه عالمه در بخش اول رجال، تنها  داود - قدس س
ممدوحين را مى آورد؛ ولى ابن داود، مهملين را نيز در كنار ممدوحين 

در قسم اول مى آورد.
ــانى   ابن داود می گويد: بخش اول كتاب درباره ممدوحين و كس
است كه تا آنجا كه مى دانم، اصحاب، آنان را تضعيف نكرده اند. آنچه 
ــه از اين كار ابن داود (آوردن مهملين در كنار ممدوحين) فهميده  ك
ــت كه وى به روايتى كه راويانش مهملند و مدح و  ــود اين اس مى ش
قدحى درباره آنان نيامده است عمل مى كند، آن گونه كه به روايتى 
ــته پيروى  ــت و شايس ــه راويانش ممدوحند؛ و اين مبناى حق اس ك

است و عمل اصحاب بر همين پايه است.
ــتند  ــا مى نگريم كه قدما، به روايتى كه راويانش مجروح نيس  م
ــه راويانش ممدوحند  ــه که به روايتى ك ــل مى كنند، همان گون عم
 (ذم) ــه مورد طعن ــا رواياتى را رد مى كنند ك ــل مى كنند  و تنه عم

قرار گرفته اند.
ــه از كتاب نوادر الحكمة  ــن بن الوليد بن بابوي  محمد بن الحس
محمد بن احمد بن يحيى (كه نويسنده اش از ضعيفان روايت مى كند 
ــى  ــل اعتماد مى كند و تضمين ندارد كه از چه كس و بر روايات مرس
حديث مى گيرد)، رواياتى را كه از محمد بن موسى همدانى و محمد 

بن على همدانى و... بوده است را استثناء كرده است.
ــره - از كتاب شرايع على بن ابراهيم،  ــيخ مفيد - قدس س  و ش
ــتر بوده است را استثناء  ــت ش يك حديث را كه درباره حرمت گوش
ــه اينان در  ــت دارد كه كتابهايى ك ــتثناء دالل ــت. اين اس كرده اس
ــتثناء  ــند آن ها طعن و ذمى ندارند و چيزى را از آن ها اس طريق و س
ــوى  ــت. البته اگر از س نكرده اند، آن كتاب ها در نظر آنان معتبر اس
اعالم رجال، طعنى به آنان وارد نشده باشد و قرينه اى در كار نباشد 
ــان حتى با طعن (به دليل قرينه) پذيرفته است. البته  وگرنه رواياتش
ــه راويان يكى به  ــه اگر دو روايت تعارض كنند ك ــوان گفت ك مى ت
وثاقتشان تصريح شده ولى راويان ديگر روايت مهملند (و بر وثاقت 
ــت) راوى و روايت اولى بر راوى و  ــيده اس ــان چيزى نرس و مذمتش
روايت دومى ترجيح داده مى شود؛ و شيخ طوسى -  قدس سره - در 

ارتباط با وجود ترجيح چهار چيز را آورده است:
 ۱- موافقت دليل عقل؛

 ۲- موافقت كتاب و سنت؛
 ۳- موافقت اجماع؛

 ۴- ترجيح روايت عادل بر غير عادل.
ــت  ــت و عالمه روش جديد را پديد آورده اس  اين روش قدما اس
ــتاد وى در رجال، يعنى  ــه در روش عالمه، همان اس و ظاهرًا ريش
ــيارى از روايات شيخ كشى  ــت؛ چون او در بس احمد بن طاووس اس
ــانى كه در سند آن هستند نامى از  طعن مى زند به اين دليل كه كس
آنان در رجال نيامده است. ما كتابهاى فقهى او را نديده ايم، شايد او 
ــن و قوى و ضعيف را چون عالمه به كار  اصطالحات صحيح و حس
برده باشد، ولى محقق گرچه برخى احتمال داده اند كه او ريشه روش 
عالمه است ولى آنچه كه از كتاب معتبر محقّق به دست مى آيد اين 

است كه روش او به قدما نزديك است.
ــه اول ترجيح به قرينه  ــخن اينكه روش قدما در مرحل  كوتاه س
ــنّت و  ــارت از دليل عقل، دليل نقل از كتاب و س ــت و قرينه عب اس
ــت كه شامل شهرت نيز مى شود و در موردى كه قرينه اى  اجماع اس
ــل مى كنند و اما موثق  ــن و مهمل عم بر آن نبود به صحيح و حس
ــد با او معارضه  بدان عمل مى كنند اگر خبر امامى، گرچه مهمل باش
ــد و به ضعيف اصالً  ــان بر خالف آن روايت نباش ــد و فتواى آن نكن

عمل نمى كنند ...»
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بيان مامقانى در مقباس الهدايه 
مامقانی در مقباس الهدايه می گويد:

ــدن بسيارى از  ــتيم كه طول زمان و پنهان ش «ما قبالً بيان داش
ران، اين اصطالح  ــدن واقع باعث گرديد كه متأخّ قرائن و مشتبه ش
ــازى روايات معتبر از غير معتبر پى ريزند و هم اكنون  را براى جداس
بدان كه: منظورشان در ارتباط با اين اصطالح، مشخص ساختن راه 
اعتبار روايت و عدم اعتبار آن فقط از حيث راويان سند است، با قطع 
ــه بخواهند اعتبار و عدم اعتبار روايات  ــر از قرائن برونى؛ نه اينك نظ
را به طور مطلق منحصر در اصطالحى سازند كه بيان داشته اند. لذا 
آنان را مى بينى كه بسيار مى شود كه روايات موثّق را و بلكه روايات 
صحيح را رد مى كنند و به روايت قوى و بلكه ضعيف عمل مى كنند. 

اين كار به دليل قرائن بيرونى است:
ــهرت عملى (فتوايى)  ــهرت روايى و يا ش  يكى، جبر روايت با ش
است و گاه اين جبر به دليل گفته اى است كه درباره رجال سند آمده 
ــت؛ مانند: اجماع بر تصحيح آنچه از شخص واقع در سند رسيده  اس
باشد و يا عمل به آنچه او روايت كند (طبق يكى از دو احتمالى که 
ــخص جز  ــاع مى رود) و يا به دليل گفته رجاليون كه اين ش در اجم
ــبت بين  ــالى ندارد و مانند آن. در نتيجه نس از فرد ثقه روايت و ارس
ــران و روايت معمول به، عموم و خصوص من  روايات صحيح متأخّ

وجه است.
ــن كه بدان عمل شود   گاهى روايت غير صحيح و موثق و حس
ــود و اين روايت مقبول و  ــول ناميده و گاه مقبول ناميده مى ش معم
ــت كه عالمان  ــاء اهللاَّ مى آيد همان اس معمول طبق آنچه بعدًا ان ش
ــم كه  ــان را پذيرفته اند و به محتواى آن عمل كرده اند (از هر قس آن

باشد).
ران به مسلك قدما،  ــلك متأخّ ــن گشت كه مس  و از اينجا روش
ــت و تنها فرق  ــلك، يكى اس نهايت نزديكى را دارد بلكه هر دو مس
ــت؛ چرا كه متقدمان صحيح را بر روايتى  آن دو صرف اصطالح اس
كه وثوق به استناد آن به معصوم   عليه السالم دارند اطالق مى كند، 
خواه منشاء، ثقه بودن راوى باشد يا امارات و قرائن ديگر و متأخران، 
اصطالحشان اين است كه صحيح و موثق و حسن طبق مطلبی كه 
گذشت، بر روايتى اطالق مى كنند كه از اين اقسام بيرون باشد و در 

ضعيف داخل نگردد.
ــبت بين صحيح قدمائى و صحيح متأخران، عموم و   بنابراين نس
خصوص مطلق است؛ صحيح قدمائى عام و صحيح متأخران خاص 
است، آن گونه كه مرحوم وحيد بهبهانى در فوائدش بدان توجه داده 
است؛ ولى برخى از معاصران بعيد ندانسته اند كه نسبت بين صحيح 
ــد، با اين  قدمائى و صحيح متأخران، عموم و خصوص من وجه باش
ــه صدور روايت از معصوم  ــتلزم وثوق ب توجه كه وثاقت راويان، مس
ــت؛ بنابراين روايتى كه  ــت، گرچه غالبًا چنين اس ــالم نيس  عليه الس
ــته باشيم با اينكه  ــالم نداش وثوق به صدور آن از معصوم  عليه الس

سندش صحيح است، ولى نزد قدما صحيح نيست.»۳۰
 در پايان خاطرنشان مى سازيم كه براى اعتبار روايات و در برابر 

بينش سختگيرانه مطرح، ما به سه بيان و تحليل اشاره كرديم:
ــد بهبهانى -  قدس  ــتاد كل وحي  ۱- بيان و تحليل حضرت اس

سره؛
مه شوشترى صاحب قاموس الرجال؛  ۲- بيان و تحليل عالّ

مه مامقانى صاحب تنقيح الرجال.  ۳- بيان و تحليل عالّ
 در سايه اين سه بيان، از مبناى اكثريت قاطع عالمان و فقيهان 
ــتا، بيان ها و  ــه در اين راس ــر اين باوريم ك ــاع كرديم و ب ــيعه دف ش
ــته به همين اندازه  ــت؛ ولى در اين نوش تحليل هاى ديگرى نيز هس
ــان و محقّقان، بايد به  ــد كه مدرس ــنده مى كنيم. به نظر مى رس بس
ــاى اكثريت توجه كنند و تحليل هاى آن را در اختيار طالبان قرار  مبن
دهند و هرگز يك سويه مبناى اقلّيت را مطرح نسازند كه اين شيوه 

قانه نيست. هرگز عالمانه و محقّ
 

پى نوشت ها:
۱. الفوائد الحائريه ص ۴۸۷-۴۹۱، فائده ۳۱ حجيت خبر واحد ضعيف منجبر

۲. الفوائد الحائريه ص ۱۴۱ فائده دهم
۳. معتبر، ج ۱ ص ۲۹

۴. مصباح الفقيه، کتاب الصلوة ص ۱۲
۵. روضة المتقين فی شرح من ال يحضره الفقيه، ج ۱ ص ۲۱

۶. حاشيه فرايد االصول ج ۱ ص ۸۰
۷. کفاية االصول ج ۲ ص ۱۶۱

۸. حاشيه رسائل، ص ۷۰
۹. فوائد االصول، ج ۳ ص ۶۷

۱۰. حاشيه بر کفايه، ج۱ ص ۱۶۱
۱۱. فوائد االصول، ج ۳ ص ۸۳

۱۲. همان، ج۳ ص ۷۷
۱۳. معجم رجال حديث، ج ۱ ص ۸۱
۱۴. نهاية االفکار، ج ۳ ص ۱۸۶-۱۸۴

۱۵. همان، ص ۱۳۴
۱۶. همان، ص ۱۳۵

۱۷. نهاية الدراية، ج ۳ ص ۴۳۶-۴۳۳
۱۸. حقايق االصول، ج ۲ ص ۲۱۷
۱۹. اصول فقه، ج ۱ ص ۶۱۶

۲۰. همان، ص ۶۱۶
۲۱. الدر النضيد، ج ۱ ص ۶۰ و ۶۱
۲۲. انوار االصول، ج ۲ ص ۴۸۶

۲۳. الموجز فی اصول الفقه، ج ۲ ص ۲۸۳
۲۴. کتاب االصول، ج ۲ ص ۱۰۲
۲۵. منهج المقال، ج ۱ ص ۸۹

۲۶. همان، ص ۱۶۷
۲۷. خاتمه وسائل الشيعه، ج ۳ ص ۲۴۳

۲۸. منهج المقال،  ج ۱ ص ۱۷۴
۲۹. قاموس الرجال، ج ۱ ص ۳۸
۳۰. مقباس الهدايه، ج ۱ ص ۱۸۲
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گفــت و گـــو
 فلسـفه و عقالنيـت/ گفتگـوى سـمات با محسـن 

غرويان
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فلسفه و عقالنيت
گفتگوى سمات با محسن غرويان

گفت وگو

ــلمين محسن غرويان در  حجت االسالم و المس
ــال ۱۳۳۸ در نيشابور به دنيا آمد و پس از اخذ  س
ــال ۱۳۵۷ راهى حوزه علميه  مدرک ديپلم در س
ــد. وى دروس مقدمات و سطح را به پايان  قم ش
ــانيد و در دروس خارج فقه و اصول از محضر  رس
آيات عظام وحيد خراسانى، فاضل لنکرانى، شيخ 
ــيرازى و جوادى آملى  ــزى، مکارم ش جواد تبري
ــه و اصول در  ــرد. وی در کنار دروس فق بهره ب
موسسه در راه حق و بنياد فرهنگى باقرالعلوم (ع) 
ــه آموزشى و پژوهشى امام خمينى (ره)  و موسس
ــفه و آشنايى با مکاتب غربى  دروس کالم و فلس
ــت و هم اکنون عضو هيئت  ــت سر گذاش را پش
ــتاد موسسه آموزشى و پژوهشى امام  علمى و اس
خمينى (ره) است. از غرويان تاکنون آثار متعددی 
شامل چندين کتاب و دهها مقاله در مطبوعات به 

چاپ رسيده است. 
ــق و تأليف به  ــالوه بر تحقي ــم اکنون ع وی ه
ــفار مال صدرا در حوزه  تدريس خارج اصول و اس
ــى از  ــتغال دارد و در کنار آن بخش علميه قم اش
وقت روزانه خود را صرف پاسخگويى به سواالت 

و شبهات علمى ـ اعتقادى مى کند.
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سـمات: موضـوع بحـث طـرح پـاره اى از ديدگاه هـا و 
نگاه هـاى انتقـادى به فلسـفه اسـت. به عنـوان اولين 
سـئوال آيا حضرتعالى فلسـفه را مسـاوى با عقالنيّت و 

تعّقل مى دانيد؟ و يا تعبير ديگرى داريد.
ــخ سؤال  ــكر از ترتيب اين گفتگویِ علمی، در پاس غرويان: با تش
ــد فلسفه محصول تعقّل و عقالنيت است،  حضرتعالی به نظر می رس
ــوف كسی است كه از متد عقلی و تعقّلی استفاده می كند  يعنی فيلس
ــاس  ــتی تعقّل و تفكر می كند و بر اس ــبت به عالم وآدم و هس و نس
ــوع دارد، داده هايی را بيرون  ــه در آن موض ــالت و تعقّلی ك آن تأم
ــفه اصطالحات  ــفه می گوييم. البته فلس ــد كه ما به آن فلس می ده
ــت . مثالً  ــادی دارد و در طول تاريخ هم مراحلی را طی كرده اس زي
ــفه به چيزی گفته می شد که بعد محدود شد  ــتان فلس در يونان باس
به شاخه های حكمت. حكمت نظری و عملی. حكمت نظری شامل 
ــات و الهيات بود. بعد رياضيات و طبيعياتش كنار  طبيعيات و رياضي
رفت و الهياتش باقی ماند كه تقريبًا ما امروز وقتی می گوييم فلسفه، 
ــت. و حكمت عملی هم  مرادمان همان الهيات از حكمت نظری اس
ــالق بود که اينها ديگر تقريبًا  ــت مدن و اخ كه تدبير منزل و سياس
ــت. به هر حال من اآلن وارد اين شاخه ها  ــده اس ــفه جدا ش از فلس
ــفه  ــت و فلس ــفه اس ــوم. من فكر می كنم كه تعقّل متد فلس نمی ش

محصول تعقل و تدبر يك فيلسوف است. 
سـمات: آيا متصّور اسـت كسـى تعّقل كنـد و از موضع 

عقالنيّت به ضديّت با فلسفه برسد؟
ــفه ای برسد يعنی به  ــت با تعقّل به يك فلس   نه؛ چون ممكن اس
ــد كه با يك نظام فلسفی ديگر متضاد باشد  ــفی برس يك نظام فلس
ــفه است. يك وقت ما فلسفه الف و فلسفه  اما هر دوی اينها باز فلس
ب را  با هم مقايسه می كنيم؛ می توانيم بگوييم فلسفه الف با فلسفه 
ب متضاد است. مثالً فلسفه ماترياليسم و فلسفه الهی هر دو فلسفه 
هستند. می گوييم فلسفه ماترياليسم با فلسفه الهی تضاد دارد، اما در 
نگاه كالن در هر دو چون از متد تعقلی استفاده  شده، اسمش فلسفه 

است. اين فلسفه الهی است، آن فلسفة ماترياليستی است.
سمات: رسيديم به اين ادعا كه تفلسف مساوى با تعقل 
اسـت.اگر بخواهم واضح تر سئوال كنم بايد بگويم اگر 
كسانى با چيدن براهينى با همان تعّقل و عقالنيت برسند 
به اينكه مثًال  فلسـفه اسـالمِى موجود خـالف عقالنيت 
اسـت، مثًال ضد عقالنيت است، اصًال دچار توّهم است، 
آيـا مى توانيم همان سـتايش هايى را كه نثار تفلسـف و 
تعقـل مى كنيم نثار ايـن نوع تعّقل هم كنيـم يا نه اصًال 
متصّور نيسـت كه كسـى با تعّقل و عقالنيّت شروع كند 
و به ضديّت با فلسـفه برسد. چه فلسفه مشاء يا فلسفه 

اشراق و يا فلسفه مالصدرا.
ــات تعقّل و مراتب تعقّل،  ــم اين را می گذارم درج  ببينيد؛ من اس
ــما می آيد مثالً با تعقّل می رسد به  ــی كه به فرموده ش يعنی آن كس
ــفه اسالمی خالف عقل است، می گوييم تو در مرتبه ای از  اينكه فلس
ــتی كه اين مرتبة نازله اش است. تعقل مراتب ديگری هم  تعقل هس
دارد؛ تو اگر به آن مراتب باالتر دست پيدا كنی نتيجه می گيری كه  

فلسفه اسالمی عقالنی است. پس تعقل مراتب دارد.
سـمات: در اينجا دو مشكل به نظر مى رسد. وقتى بحث 
مراتـب را مطرح مى كنيد على القاعـده نبايد بين مراتب 
تعارض باشد. ممكن اسـت مثًال بگوييم مرتبه پايين تر 
سهم كمترى از حقيقت دارد مرتبة باالتر سهم بيشترى. 
ولى اگر قرار باشـد مراتب با هم تعارض داشته باشند، 
اين ديگر بحث مراتب نيسـت. ضمن اينكه طرف مقابل 
هـم مى تواند هميـن اّدعا را كند و بگويـد از كجا معلوم 
اسـت كه عقالنيت من كه فلسـفه را رّد مى كنم و توهم 
مى دانـم، مرتبه نازل عقالنيت اسـت و شـما كـه تأييد 

 غرويان: گاهى يك كسـى از ترس جانش يا از ترس مردم با فلسـفه مخالفت كرده است. حضرت امام 
رضوان اهللا عليه در كتاب معاد شان مطرح مى كنند كه بعضى از فالسفه از ترس عاّمه مردم مى ترسيدند 
نظر حقيقى و باطنى خودشان را صريح و شفاف بگويند، چون عاّمه پذيرش اين حرف ها را نداشت، آنها 
تقيـه مى كردنـد. در مورد مرحوم فيـض هم من خودم [كتاب] علم اليقين ايشـان را درس مى دهم. اين 

نسبت هايى را  كه گاهى به ايشان مى دهند من قبول ندارم؛
سـمات: يك كسـى مثل مرحوم مجلسـى كه آن همه در بحار يا در آثار ديگرشان به فالسفه مى تازند و 
انتقاد مى كنند، از سر تقيه و ترس از عوام بوده است؟ حتى مواضع ضد فلسفه اى كه امثال مرحوم عالمه 

حلى و بسيارى از علما و فقهاى شيعه داشته و دارند، نيز از سر تقيه بوده است؟

اشاره
ــبت آن با معارف قرآن و عترت  ــی فلسفه و نس نقد و بررس
ــالم از جمله موضوعات مورد توجه نشريه سمات  عليهم الس
ــت. در همين مسير به سراغ حجت االسالم و المسلمين  اس
محسن غرويان از مدرسين فلسفه در حوزه علميه قم رفتيم 
ــتيم. آنچه در زير از نظر می گذرانيد،  و با وی به گفتگو نشس
ــويم  ــت. در همين جا ياد آور می ش ــل اين گفتگو اس ماحص
ــالی پيرامون اين گفتگو  ــمات از نقدها و مطالب ارس که س

استقبال می کند.
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مى كنيد، مرتبه عالى است. اين اّوِل بحث و نزاع است.
ــما مى فرماييد كه دو تا مرتبه  ــارض با تفاوت فرق مى كند. ش  تع
ــه  ــا يكديگر تعارض دارد ولى من مى گويم نه، تفاوت دارد. هميش ب
ــت. به اصطالح مى گويند درجات معرفت  تفاوت لزومًا تعارض نيس
ــت؛ مثل آن درجاتى كه مثًال در منطق، بعد فلسفه و بعد عرفان  اس
ــرى مطرح مى كنيم. مى گوييم يك طلبه اى كه منطق مى خواند،  نظ
ــب كرده، بعد فلسفه مى خواند  اين اآلن يك درجه اى از تعّقل را كس
ــفه  ــت. بعد از فلس ــت ولى يك مرتبه باالتر اس باز همان تعّقل اس
مى افتد در عرفان نظرى و مثًال بحث علّيت را برمى گرداند به بحث 
ــت  ــّأن و ظهور و تجلّى. مى گوييم اين هم درجه اى از تعّقل اس تش
ــد تعارض  ــى كه به نظر من به درجات باال برس اّما درجه باالتر. كس
نمى بيند. البته كسى در مراتب پايين باشد ممكن است تعارض ببيند 
ــفه و عرفان تعارض مى بينند ولى يك  كما اينكه بعضى ها بين فلس

عارف سطح باالى از تعّقل بين اين دو تعارض  نمى بيند. 
سـمات: به نظر مى رسد اينجا از مصاديق تعارض است 
نه تفـاوت. يعنى باالخره يك عالـم و متفكرى مى گويد 
كه فلسـفه توّهم و باطل اسـت و با مبانى برهان و وحى 
سـازگار نيسـت. ضمن اينكه كسـانى هم بودند كه اين 
مراتب را طى كردند و سـال ها در وادى فلسفه و عرفان 
خواندند و نوشـتند و تأليف كردند و بعد نفى كردند مثل 
مرحـوم فيض. آيـا مى توانيـم بگوييم آنجا كـه مرحوم 
فيض اعالن جدايى و بازگشـت و اسـتبصار از فلسـفه 
مى كند، مثًال يك مرتبة نازله اى از تعقل است و تعارضى 
در كار نيست؟ وانگهى فيض همزمان از عرفان هم (كه 
شـما مى فرماييد مرتبه عالى است) اعالم برائت مى كند 

و يكسره بناى بازگشت به قرآن و عترت را دارد.  
ــما وارد يك وادِى ديگرى شديد. موضع گيرى هاى افراد در    ش
مقابل فلسفه را  وقتى تحليل كنيم، ممكن است علل و انگيزه هاى 
ــى  ــت. گاهى يك كس ــد، همه اش علمى نيس ــته باش مختلفى داش
ــت.  ــفه مخالفت كرده اس ــش يا از ترس مردم با فلس ــرس جان از ت
ــان مطرح مى كنند  ــه در كتاب معاد ش ــرت امام رضوان اهللا علي حض

ــفه از ترس عاّمه مردم  كه بعضى از فالس
مى ترسيدند نظر حقيقى و باطنى خودشان 
ــون عاّمه  ــفاف بگويند، چ ــح و ش را صري
ــت، آنها تقيه  پذيرش اين حرف ها را نداش
ــد. در مورد مرحوم فيض هم من  مى كردن
ــان را درس  خودم [كتاب] علم اليقين ايش
ــبت هايى را  كه گاهى به  مى دهم. اين نس
ــدارم؛ يعنى  ــان مى دهند من قبول ن ايش
ايشان ِصبغه فلسفى اش در بحث ها بسيار 
باالست. خيلى از تحليل هايى كه مى كند، 
تحليل هايى فلسفى است. از ايشان هم كه 
ــم، مى خواهم بگويم كه بايد ببينيم  بگذري
ــرايط  ــن مخالفت ها  براى چه بوده، ش اي
ــود. نكته ديگر  ــت. اينها بايد لحاظ بش زمان و مكانش چه بوده اس
اين است كه بعضى هايى كه به مراتب عالى رسيدند و بعد با فلسفه 
ــت كه جا ندارد  همه عمِر آدم  ــان اين اس مخالفت كردند، منظورش
ــفه و قواعد فلسفه صرف بشود. بايد آدم مثًال يك مّدتى در  در فلس
اينها سير كند، بعد بيايد در حال ديگرى و از فكر و قيل و قال  اينها 
خارج بشود. حال بعضى اين را به عنوان مخالفت آنها با فلسفه تلقى 
ــفه  كرده اند. آية اهللا جوادى آملى مى فرمودند كه منطق مقدمه فلس
است. فلسفه مقدمه عرفان نظرى است. عرفان نظرى مقدمه عرفان 
ــت. آنهايى كه به عرفان عملى و سير و سلوك مى رسند و  عملى اس
يك جذبه اى و حالى پيدا مى كنند، يكدفعه مى آيند مى گويند كه اى 

كاش عمرمان را صرف  منطق و بحث الفاظ نمى كرديم. 
سـمات: شـما واقعاً فكر مى كنيد كه مى شـود اين طور 
تحليل كرد؟ مثًال يك كسـى مثل مرحوم مجلسى كه آن 
همه در بحار يا در آثار ديگرشـان به فالسفه مى تازند و 
انتقاد مى كنند، از سـر تقيه و ترس از عوام بوده است؟ 
حتى مواضع ضد فلسفه اى كه امثال مرحوم عالمه حلى 
و بسـيارى از علما و فقهاى شـيعه داشته و دارند، نيز از 
سـر تقيه بوده است؟ اساسـا در اينجا يك بحثى وجود 
دارد و آن اينكه اصًال تاريخ تشيع، تاريخ تقابل با فلسفه 
اسـت. به اسـتثناى دو مقطع، فضاى حوزه هاى علميه و 
علماِى ما، ضديّت با فلسـفه بوده و اين ضديّت از زمان 
امام صادق(ع) با شاگردشان هشام بن حكم با رديّه اى 
كه بر ارسـطو دارد و در كتب رجالى آمده اسـت، شروع 
مى شود، بعد از آن فضل بن شاذان است  و بعد اكثريت 
قاطع علما تا به روزگار ما با فلسفه و نيز عرفان مصطلح 
مخالفت مى كنند كـه البته دو مقطع، يكى مقطع صفويه 
كـه جريان مرحوم ميردامـاد و مّالصدرا بوده و در همان 
موقـع هم جريان مقابل آنها مثل مرحوم مجلسـى و مّال 
محّمدطاهر قمى بودند. حتى مرحوم شـيخ بهائى فلسفه 
را قوياً و صريحاً رد مى كند. و مقطع ديگر هم چهار پنج 
دهه اخير اسـت. آيا ما واقعـاً مى توانيم بگوييم كه اينها 
در مراتـب نازلـه از تعّقل قرار داشـتند و نزاع، نزاع بين 

غرويـان: بعضى هايى كه به مراتب عالى رسـيدند و بعد با فلسـفه 
مخالفت كردند، منظورشـان اين اسـت كه جا ندارد  همه عمِر آدم 
در فلسـفه و قواعد فلسفه صرف بشود. بايد آدم مثًال يك مّدتى در 
اينها سير كند، بعد بيايد در حال ديگرى و از فكر و قيل و قال  اينها 
خارج بشـود. حال بعضـى اين را به عنوان مخالفت آنها با فلسـفه 

تلقى كرده اند.
سـمات: شما رسـاله االنصاف مرحوم مّال محسـن فيض را ببينيد. 
اصًال  قضيه حال و به مراتب باال رسيدن و عبور از فلسفه به عنوان 
مرتبه پايين تر مطرح نيست، بلكه مساله صريحا نفى و طرد فلسفه 

و نحوى استبصار است.
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مراتب بوده و اصال تفاوت بوده است و نه تعارض؟ 
مثًال شـما رسـالة االنصاف مرحوم مّال محسن فيض را 
ببينيد. اصًال  قضيه حال و به مراتب باال رسـيدن و عبور 
از فلسـفه به عنوان مرتبه پايين تر مطرح نيسـت، بلكه 
مساله صريحا نفى و طرد فلسفه و نحوى استبصار است. 
ايشان در رسالة االنصاف مى گويد: «سبحان اهللا! عجب 
دارم از قومى كه بهترين پيغمبران را برايشان فرستادند 
به جهت هدايت، و خير اديان را بر ايشان ارزانى فرمود 
از روى مرحمت و عنايت، و پيغمبر ايشان كتابى گذاشته 
و خليفة دانا به آن كتاب ... به جاى خود گماشته و نّصى 
از جانـب حق، تـا حفاظت نوِر او تا قيـام قيامت باقى و 
تشـنگاِن علم و حكمت را بر قدر حوصله و درجه ايمان 
هر يك سـاقى باشـد. آنگاه گفت، من در ميان شـما دو 
گوهر گرانبها باقى مى گذارم كه اگر پس از من به آن دو 
چنگ زنيد هرگز گمراه نمى شـويد؛ يكى قرآن و ديگرى 
عترت و اهل بيتم. ايشان التفات به هدايت او نمى نمايند 
و از پـِى دريوزگـى علم بر دِر امم سـالفه مى گردند و از 
نِم جوِى آن قوم اسـتمداد مى جوينـد و به عقول ناقصة 
خود اسـتبداد مى نمايند. همانا اين قوم گمان كردند كه 
بعضى از علوم دينيّه اسـت كـه در قرآن و حديث يافت 
نمى شـود و از كتب فالسـفه و متصّوفه مى توان دانست 

و از پِى آن بايد رفت مسـكينانه؛ نمى دانند 
كـه خلل و قصور نه از جهت حديث و قرآن 
اسـت بلكه خلل در فهـم و قصور در درجة 
ايمان ايشـان اسـت و بالجملـه طائفه اى 
واجـب و ممكـن مى گوينـد و قومى علت و 
معلـول مى نامند و فرقـه اى وجود و موجود 
نـام مى نهند و من ِعنْـدى را هر چه خوش 
آيد گويد و ما متعلّمان كه مقلّدان اهل بيت 
معصومين(عليهم السـالم) و متابعان شرع 
ُمبينيم، سـبحان اهللا مى گوييـم، اهللا را اهللا 
مى خوانيـم و عبيد را عبيـد مى دانيم. [بعد 
مى آيد تا اينجا] نه متكلمم نه متفلسـف، نه 

متصّوف و نه متكلّـف بلكه مقلّد قرآن و 
حديـث و پيغمبر و تابع اهل بيتم.»  ودر 
جاى ديگر از همين رساله مى گويد: «و 
چندى در طريق مكالمات متفلسفين به 
تعلـم و تفهـم پيمودم و يـك چند بلند 
پروازى هاى متصوفه در اقاويل ايشـان 

ديدم، فتمثلت بقول من قال:
خدعونى نهبونى اخذونى غلبونى 
 وعدونى كذبونى فالى من اتظلم»

  خوب اگر كسى گفت كه ايشان از باب 
تقيه اينها را گفته است، چى؟ 

سـمات:  يعنـى ما بـه همـه مى توانيم 
نسـبت تقيـه بدهيم؟ مثًال اگـر مرحوم 
عّالمـه حلّـى هم  گفته فلسـفه جزء علوِم حرام اسـت، 
بگوييم تقيه كرده؟ ادعاى تقيه نياز به اثبات دارد و دليل 

مى خواهد.
ــتم، ولى تحليل خودم   حاال من نمى خواهم روى اين بحث بايس
ــيار  ــت كه فقهاِى ما، علماِى ما، محدثيِن ما، همه اينها بس اين اس
ــات پيغمبر و  ــتند كه مكتب اهل بيت و فرمايش ــه اين را داش دغدغ
ــود. چون اينها  ــالم و قرآن و حديث حفظ بش معصومين عليهم الس
ــت. از طرف ديگر، فلسفه با توجه به ريشه ها  سرمايه گرانبهايى اس
ــابى كه به يونان باستان و فالسفه قبل از اسالم  و مبانى اش و انتس
ــطو و سقراط و ديگران داشته هم براى خودش  مثل افالطون و ارس
ــتگاهى بوده كه تفسير هستى و عالم  يك حرف هايى بوده، يك دس
بوده است. علماى ما وقتى ديدند كه عده اى دارند كتاب هاى فالسفه  
ــه مى كنند، گفتند كه نكند  ــد و حرف هاى آنها را مطالع را مى خوانن
ــفه ها و فيلسوفان، كم كم ديگر  ــراغ اين فلس افرادى كه مى روند س
ــث نخوانند يا اگر قرآن و حديث هم مى خوانند،  قرآن نخوانند، حدي
ــوفان و متصّوفه  بگذارند.  ــراى حرف هاى فيلس ــترى را ب وقت بيش
ــاره فرموديد، اينها گفتند چه كنيم، گفتند مخالفت  همان طور كه اش
ــفه، فالسفه، متصّوفه و عرفا؛ شايد اين مخالفت كردن  كنيم با فلس
ــيعيان وقت بيشترى بگذارند  ــود كه ش ما و منع و نهى ما باعث بش

سمات: تنازل مى كنيم و مى گوييم فلسفه عقالنيت است. سؤال اين 
اسـت كه كدام نوع از فلسـفه عقالنيت است؟ مّشـايى يا اشراقى، 

ارسطويى يا افالطونى، اصالت وجودى يا اصالت ماهيتى؟ 
غرويان: همه اش.

سمات: يعنى دو تا نظر متضاد و متناقض كه يكى به ديگرى مى گويد 
عليـل و ديگرى به او مى گويد واهى و متوهم  مى توانند هر دو عقلى 

باشند؟ 
غرويـان: بله، عرض كردم كه تعّقل و عقالنيت مراتب دارد، درجات 

دارد و من آن تعارض را قبول ندارم.

سـمات:  بسـيارى از علماء بيـن آنچه كه فالسـفه به آن 
 رسـيدند، با آنچه قرآن و اهل بيت (عليهم السـالم) گفته 

اند، تعارض مى ديدند. 
غرويان:اگر تعارض باشد، بايد ببينيم حرف كدام فيلسوف 
با قـرآن و حديث منافـات دارد. يك وقـت مى خواهيد در 
مورد كليت فلسفه بحث كنيد، يعنى مثًال كلّيت راهى را كه 
مال صدرا و ابن سينا و شيخ اشراق و فارابى و اينها رفتند 

محكوم كنيد، من نمى پذيرم.
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ــر كنند. من تحليلم  ــرآن و احاديث و روی آنها فك ــرای خواندن ق ب
ــت كه اين مخالفت های علماء، اين برگشت های علماء مثل  اين اس
ــی و ديگران، همه از باب آن دغدغه ای بوده  مرحوم فيض و مجلس
ــالم) داشته اند، نه اينکه  كه برای حفظ مكتب اهل بيت (عليهم الس
ــفه و باطل بودن حرف های  ــان، به دليل بطالن فلس مخالفت هايش
ــفه باشد؛ بله توی فلسفه حرف های باطلی هم هست. باالخره  فالس
ــت يا  با ماهيت؛ كه حاال  به نظر من آن هم  اصالت يا با وجود اس
ــومی در اين زمينه مطرح  ــت. خود من اخيرًا نظريه س قابل بحث اس
كرده ام با عنوان اصالت ملکوت.  به نظرم می آيد كه دغدغه  علمای 
ــان حفظ مواريث اهل بيت (عليهم السالم) و  ما و انگيزة مخالفت ش
ــت؛ لذا آمده اند به اين شكل با فلسفه   ــنت بوده اس حفظ كتاب و س
ــت. آيا اآلن بحث    مخالفت کرده اند، و االّ دليلی بر بطالن آن نيس
ــان شناسی، در هستی شناسی، در  ــرِ اين است كه مثالً در انس بر س
بحث های مبدأ و معاد، فلسفه و فالسفه هر چه گفته اند باطل است؟ 
عرفان هر چه می گويد، حرف باطلی است؟ نه، اين مخالفت ها دليل 

بر بطالن نيست.
سـمات: به نظر شـما علماء در  فلسـفه و فالسـفه چه 
مى ديدند كه چنين احساس خطر و نگرانى اى مى كردند؟ 
آيا متصور اسـت كه ما فلسـفه را حكمـت بدانيم، همان 
حكمت مورد سـتايش و سـفارش قرآن، بعد كسانى از 
علمـا بياينـد از اين حكمت و از اين علم حق احسـاس 
خطـر كننـد و بـه خاطر حفظ قـرآن و اهـل بيت(عليهم 
السـالم) اين طور واكنش هاى تند نشـان  بدهند؟ حتماً 
خطرى احسـاس مى كردند.اگر اين احساس خطر نبود 

كه نياز به اين واكنش هاى تند و شديد نبود.
ــت. من يك مثال می زنم.  ــكل اين نبوده اس  نه؛ به نظر من مش
پدری به پسرش يك سری توصيه ها و نصيحت ها می كند. می گويد، 
پسر جان اين طور كن. آن طور كن. با فالن نفر راه نرو. اين چنين 
زندگی كن. پسر می گويد باشد، ولی من بايد فكر كنم، تأمل كنم تا 
خودم به اين حرف ها برسم. پدر عصبانی می شود و می گويد، می دانم 

که تو آخرش، بعد از فكر هم به همين حرف های من می رسی. ولی 
ــر می گويد، خيلی خوب، ولی بگذاريد تا من بعد از فكر، خودم به  پس
ــما مثالً به من بايد و نبايد كنيد و امر و  ــم. اينكه ش اين مطلب برس

نهی كنيد و بگوييد تعبد داشته باش. اينها را نمی پذيرم. 
من فكر می كنم كه فرمايشات معصومين(ع)، قرآن و حديث، همان 
ــدی است كه آنها برای انسان  لحاظ كردند و نتيجه  مصالح و مفاس
ــكام و عبادات. ولی خب،  ــه ما گفتند؛ در قالب  امر و نهی و اح را ب
ــفه برای آن كسی است كه فيلسوف است و می خواهد خودش  فلس
هم با تعقّل به اين نتيجه برسد.  يك عده ای از علما جوش می زدند، 
می گفتند آخرش با فلسفه می خواهی به اين حرف ها برسی،  از اول 
بيا همين ها را بپذير و دنبال آن نرو  و وقتت را تلف نكن. بعد ممکن 
ــی.  ولی فالسفه می گفتند، نه، ما  ــت مثالً به قرآن و حديث نرس اس
ــر كنيم. قرآن گفته  ــينيم روی آن فك خودمان هم می خواهيم بنش
ــد، حديث می گويد تأمل كنيد. « وال تَقْف ما لَيس لك به  تفكر كني
ــم» دنبال چيزی كه علم نداری حركت نكن. من می خواهم علم  عل
پيدا كنم. من می خواهم خودم با تأمل، با تفكر فلسفی، با متد عقلی 
ــفه، بنابراين من منافاتی  ــم. اين می شود فلس و عقالنيت بهش برس

نمی بينم.
سمات: ولى بسيارى از علماء بين آنچه كه فالسفه به آن 
 رسـيدند، با آنچه قرآن و اهل بيت (عليهم السالم) گفته 

اند، تعارض مى ديدند. 
ــوف با قرآن و  ــد ببينيم حرف كدام فيلس ــد، باي  اگر تعارض باش
ــفه  ــك وقت می خواهيد در مورد کليت فلس ــث منافات دارد. ي حدي
بحث كنيد، يعنی مثالً كلّيت راهی را كه مال صدرا و ابن سينا و شيخ 
ــراق و فارابی و مثالً خواجه نصير و اينها رفتند محكوم كنيد، من  اش
ــوفی، به مطلبی رسيده و گفته است،  نمی پذيرم. اما اينكه يك فيلس
بايد مصداقی و موردی، مشخص كنيم که آن مطلب با كجای قرآن 

و حديث منافات دارد، در اين موارد بايد بنشينيم و بحث كنيم.
سـمات: فقها و علما و متكلمان شـيعه كلّيت فلسـفه را 

بـه  هـم  اشـاره  اى  يـك  مـن  غرويـان:  
اصطالحـات جوهر و عرض و جـزء و كل و 
اينجـور چيزها كنم كه در احاديث و روايات 
ما نيز هست. ما اگر بخواهيم اينها را تفسير 
كنيم، جز از راه فلسـفه و تعّقل راهى ندارد. 
خداوند مثًال جوهر اسـت، عرض است؟  يا 

جوهر چيست؟ عرض چيست؟
سمات: اگر دينى براى فهم مبادى و مبانى 
و اصولـش نيازمند ابداعات ديگران آن هم 
مشـركان و كفار باشـد، اين دليل نقص آن 

ديانت است.
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رّد مى كردند. مرحوم عّالمه حلّى مى گويد فلسـفه حرام است. چطور راجع 
به يك علم مى شـود گفت حرام اسـت؟ حتى گاهى بعضى آقايان تعبير به 

كفريات مى كنند. 
ــت. عالمه  ــفه واجب اس مه حلّی بگويد، ولی مال صدرا هم می گويد فلس ــب، عالّ   خ

طباطبايی هم می گويد واجب است. 
سمات: عرض بنده اين است كه فضاى غالب در تاريخ تشيع و حوزه هاى 
علمى تشيع ضديت با فلسفه و نفى و طرد فالسفه بوده است و معتقد بوده 
ا ند كه بسيارى از باورهاى فلسفه در تعارض با دين است... مثًال در بحث 

حدوث و قدم عالم.
ــواهدی دارم كه  ــول ندارم. من هم ش ــه فضای غالب بوده، قب ــما را ك ــن تعبير ش  م

جريانات قوی ای در حمايت از تعقّل و نگاه تعقّلی بوده است.
سمات: برگشتيم به اّول بحث كه آيا تفلسف مساوى با تعّقل است يا نه؟ با 
اجازه سراغ موضوع ديگرى مى رويم. آيا شما با اين ديدگاه موافقيد كه بنى 
اميه و بنى عباس فلسـفه را براى مقابله با اهل بيت عليهم السـالم ترجمه 
كردند و در واقع آن چيزى كه مأمون نامش را بيت الحكمه گذاشـت، يك 
نوع تقابل با بيت العتره بود؛ يعنى وقتى اهل بيت عليهم السالم را به لحاظ 
سياسـى خانه نشـين كردند و قدرت را از آنها گرفتند، جامعه نمى توانست 
در يك خأل فرهنگى رها شـود. بايد يك جورى تغذيه  مى شـد. اينها براى 
اينكـه ايـن خأل را پر كننـد و با اهل بيـت تقابل كنند، از زمـان بنى اميه و 
دوران خالـد بن يزيد (طبق بعضى از نقلهاى تاريخى) ترجمه متون يونانى 
و فلسـفى شروع مى شود و زمان مأمون اوج مى گيرد،  آيا  حضرت عالى با 

اين نگاه موافقيد؟
 حاال من يك سؤالی از جنابعالی دارم. آيا شما موافقيد که بعضی از مكتب های فقهی 
ــای ظالم و جائر برای مقابله با مكتب  ــالم و حكومت ه را مخالفين اهل بيت عليهم الس
فقهی اهل بيت درست كردند يا نه؟ مثالً ابو حنيفه  ها و امثال آنها كسانی بودند كه از قبل 

حكومت حمايت می شدند؟ 
سمات: بله، موافقم

ــفه نيست؛ يعنی حكومت های ظالم و جائر هميشه از علما و   پس اين منحصر به فلس
دانشمندان برای مقابله استفاده می كردند و اين منحصر به فقه يا فلسفه نيست. 

سـمات:آن فقهى كه محصول ابداع و مورد حمايت خلفاى جور بوده اسـت 
هم رد مى شـود، مثل فقه ابوحنيفه و ديگران و ما آنها را قبول نداريم. البته 

يك مقدار هم ماهيت فقه و فلسفه فرق مى  كند.
 پس آن بخشی از فلسفه كه توسط بنی اميه يا حكومت های جائر ديگر در طول تاريخ  
برای ضديت با اهل بيت ساخته شده است، آن را ما محكوم می كنيم نه همه فلسفه را.

سـمات: فرق فقه اهل سـنت با فلسفه اين اسـت كه خاستگاه  فقه، قرآن 
و سـنت نبوى اسـت. منتها به خاطر آن كه آنها از مرجعيت علمى اهل بيت 
عليهم السـالم فاصله گرفته اند در بسـيارى از موارد نه از قرآن به درستى 
مى توانند اسـتنباط كنند و نه از سـنت نبوى و البته مجعوالت فراوانى هم 
در سـنت نبوى موجود در دسـت آنها وجود دارد. اّما ماجراى فلسـفه فرق 
مى كند. خاسـتگاه فلسـفه، يونان و يك فرهنگ و تمدن غير دينى و شرك 

آلود است. 
ــت و تعقّل و عقل هم موهبت الهی است. عقل يكی  ــتگاه   فلسفه  عقل اس  نه، خاس
ــت. مگر ما نمی گوييم كتاب و سنت و عقل و اجماع. در فقه هم عقل  از منابع فقه ما اس

يک منبع است. ما برای همان عقلی كه منبعيت دارد، اعتبار قائليم.
ــاره  ای هم به اصطالحات جوهر و عرض و جزء و كل و اينجور چيزها کنم  من يك اش

اصًال  مـن  غرويـان: 
معتقدم كه فلسفه در 
قرآن و نهج البالغه و 
قرآن  اسـت.  حديث 
هـو االّول  مى گويـد 
تفسـير  اين  واآلخر؛ 
فلسـفى مى خواهد و 
جز تفسـير فلسـفى 
نمى تواند اين را معنا 

كند. 
اينها  فلسفه  سمات: 
را از معنـاى صحيـح 
خـــودش منحـرف 
كرده است. هو االول 
و االخـر و الظاهـر و 
الباطـن بـه مفهـوم 
وحدت وجود نيست.

غرويـان:  ولى به هر 
حال آن فردى هم كه 
مى كند،  رد  را  فلسفه 
دارد از متـد فلسـفى 

استفاده مى كند.
نفـس  آيـا  سـمات: 
هـو  بمـا  تفلسـف 
تفلسـف (مثـل هنـر 
ارزش  هنـر)  بـراى 

است؟ 
غرويـان: بله، از يك 
اسـت.  ارزش  جهت 
خداوند  اينكـه  براى 
تاّمل  و  فكـر  فرموده 
كنيـد. أفـال تعقلون. 

أفال تتفّكرون.
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كه در احاديث و روايات ما نيز هست. ما اگر بخواهيم اينها را تفسير 
كنيم، جز از راه فلسفه و تعقّل راهی ندارد. خداوند مثالً جوهر است، 

عرض است؟  يا جوهر چيست؟ عرض چيست؟
سـمات: اگر دينى براى فهم مبـادى و مبانى و اصولش 
نيازمند ابداعات ديگران آن هم مشـركان و كفار باشد، 

اين دليل نقص آن ديانت است.
ــت. بحث متد فلسفه  ــت، بحث تعقل اس  اصالً بحث يونان نيس
ــت، نظريات فيثاغورث و  ــت. اصالً رياضيات هم همين طور اس اس
ــتان دارد؛ پس  ــه در يونان باس ــر و مثلثات و اينها ريش ــس و جب تال
ــف مكتب اهل بيت  ــه در يونان دارد مخال ــم چون اينها ريش بگويي

عليهم السالم است. اين چنين نيست.
سـمات: رياضيات با فلسفه تفاوت  دارد. مسائل و قواعد 
رياضـى و جبر و مثلثات عمدتا مبتنـى بر يقينيات عقلى 
اسـت و به همين دليل مورد اختالف و رد و انكار علماى 
رياضـى هـم  نيسـت و اين كه ايـن علـوم از ابداعات 
يونانيـان اسـت را بنده قبول ندارم و معتقدم كه منشـأ 
همه علوم مطلوب و مشـروع، انبيـاى الهى بوده اند، اما 
فلسـفه مبتنى بر يقينياتى چـون قواعد رياضى  و جبر و 
هندسـه نيسـت و آكنده از تعارضات و خيـال پردازى و 

توهم است.
ــم و خيال پردازی  ــفه توه ــما بايد اثبات كنيد كه كجای فلس  ش
است. يعنی نزاع برمی گردد به اينكه عقل چيست و عقالنيت چيست 

و تعقّل چيست؟
سـمات: بنده فرضـا تنـازل مى كنم و مى گويم فلسـفه 
عقالنيت اسـت. سؤال اين است كه كدام نوع از فلسفه 
عقالنيـت اسـت؟ مّشـايى يـا اشـراقى، ارسـطويى يا 
افالطونـى، اصالـت وجودى يا اصالـت ماهيتى؟ با توجه 
به اينكه به گفته اسـاتيد فلسـفه وقتـى اصالت وجودى 
مى شـويم، يك بناِى فلسـفى از توى آن بيرون مى آيد و 
وقتى اصالت ماهيتى مى شـويم يك بناِى فلسـفِى ديگر 
پيدا مى شود. شـما كه مى فرماييد فلسفه مساوى است 
با تعّقل و عقالنيّت، كدام فلسفه مساوى است با تعّقل و 

عقالنيت، كدام يك از اين فلسفه ها عقالنى است.
  همه اش.

سـمات: يعنى دو تـا نظر متضاد و متناقـض كه يكى به 

ديگـرى مى گويد عليل و ديگرى بـه او مى گويد واهى و 
متوهم1 مى توانند هر دو عقلى باشند؟

ــه، عرض كردم که تعقّل و عقالنيت مراتب دارد، درجات دارد   بل
و من آن تعارض را قبول ندارم. 

سـمات: آيا بين اصالت وجـود و اصالت ماهيت تعارض 
نيست؟

 نه آقای فياضی قائلِ به هر دویِ آنهاست.
سمات: آن مى شود نظر سوم و مشكل را حادتر مى كند؛ 
شما هم نظريه اصالت ملكوت را داريد كه مى شود نظريه 

چهارم. آيا بين اين  چهار نظر مخالفتى نيست؟
 من اآلن در مقام اين هستم كه از اصل متد تعقّلی و از روش های 
فلسفی دفاع كنم. يعنی من معتقد نيستم كه فلسفه و هر چه به نام 
ــت را بايد بياندازيم دور. من اصالً معتقدم كه فلسفه در  ــفه اس فلس
ــت. قرآن می گويد هو االول واآلخر؛  قرآن و نهج البالغه و حديث اس
ــير فلسفی نمی تواند اين را  ــير فلسفی می خواهد و جز تفس اين تفس
ــاع ضدين و اجتماع  ــر و الباطن، در ظاهر اجتم ــا كند. هو الظاه معن

نقيضين است ولی فلسفه آن را حل می کند.
سـمات: مخالفان فلسـفه مى گويند  فلسـفه اينها را از 
معنـاى صحيح خودش منحرف كرده اسـت. هو االول و 
االخر و الظاهر و الباطن به مفهوم وحدت وجود نيست.

ــفه را رد می كند، دارد از  ــی به هر حال آن فردی هم كه فلس  ول
متد فلسفی استفاده می كند.

سـمات: آيا نفس تفلسف بما هو تفلسف (مثل هنر براى 
هنر) ارزش اسـت؟ يعنى اينكه ما بنشـينيم فكر كنيم و 
چيزهايـى توليد كنيم ولو اينكه به چهـار تا نظر مخالف 
و متضـاد برسـيم كه هر كـدام، ديگـرى را رد و تخطئه 

مى كند، نفِس اين ارزش است؟ 
ــت. برای اينكه خداوند فرموده فكر و  بله، از يك جهت ارزش اس

رون. تامل كنيد. أفال تعقلون. أفال تتفكّ
سـمات: آيـا فرموده بنشـينيد فكر كنيد، ولـو به نظرات 
متضاد برسيد و رودرروى همديگر قرار گيريد و در واقع 

هر كسى ديگرى را نفى كند؟
١ . اصالت وجودی ها می گويند: ان الوجود عندنا اصيل ـ  دليل من خالفنا عليل و اصالت 

ماهيتی ها می گويند: 
 ان االصيل عندنا ماهية ـ دليل من خالفنا واهية

سمات:  مثال ديگر معاد است. آقايان در فلسفه  به نفى معاد جسمانى مى رسند. 
غرويان: نه نرسيدند.

سمات: شهيد مطهرى مى گويند معادى كه مالصدرا مطرح مى كند، معاد قرآن نيست. آيت اهللا سبحانى 
مى گويند معاد مالصدرا معاد قرآن نيست.

غرويان: ولى امام خمينى(ره) مى گويند معاد مّال صدرا درست است.
سمات: اتفاقاً  امام خمينى در كتاب چهل حديثشان، هفت بار از مّال صدرا نام مى برند. چهار جا البته از 
ايشان تجليل مى كنند. سه جا ايراد اساسى به مالصدرا مى گيرند. يكى در مقوله بهشت و جهنم است 

كه مالصدرا  مى گويد بهشت و جهنّم از مقوله ادراك است و اصًال عينيّت ندارد.
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ــتفاده كنيد، در  ــما از اين انرژی تعقّلی تان اس  بله . اصل اينكه ش
واقع شكر نعمت الهی است.

سمات: حتى اگر به نظريات باطل برسيم؟
ــخص  ــيم، بايد مصداق باطل را مش ــه به نظريه باطل برس  اينك

كنيم.
سمات: باالخره از اصالت وجود و اصالت  ماهيت، حداقل 
يكى اش باطل است. كسـانى هم مى گويند هر دو باطل 

است. 
ــفی نرويم، از   حاال چه كنيم؟ يعنی بر فرض بخواهيم از راه فلس

راه تعقّلی نرويم، چه بايد بكنيم؟
سمات: از راه تعّقل صحيح و درست مى رويم. 

ــش داوری هم می كنيد و  ــما باز هم می گوييد تعقّل. يك پي   ش
می گوييد تعقّل درست آنی است كه من می گويم.

ــت چيست؟ مثالً مالّ صدرا تعقّلش نادرست است؟  مالك تعقّل درس
ــت است؟ تعقّل کی  ــت؟  شيخ اشراق نادرس ــينا نادرست اس ابن س
ــول دكارت  ــت دارند. به ق ــت؟ همه ادعای تعقّل درس ــت اس درس
ــت.  ــكايت نبرده اس ــت، هيچ كس به خدا از عقل خودش ش هيچ وق

انگار همه خودشان را عاقلِ تام می دانند. 
سمات: تعقل درست يعنى آنجا كه يقين عقلى وجود دارد 
(نه يقين هاى موهوم و به اصطالح روانى و روانشناختى) و 
جز از سر سفسطه نمى توان در آنها خدشه اى وارد كرد، 
بـه آن ملتزم مى شـويم و در حيطه هايى كه چنين يقينى 
با عقل دسـت يافتنى نيسـت به سـراغ وحى مى رويم. 
حداقـل يكى از مالك هـاى تعّقل درسـت مى تواند اين 
باشـد كه آنچه ما به آن مى رسـيم، در تعارض با معارف 
قرآن و اهل بيت عليهم السـالم نباشد. اينكه فلسفه بر 
خـالف همه اديـان و نصوص صريح قرآنـى و روايى به 

ِقَدم عالم مى رسد، اين تعارض است.
 نه تعارض نيست.

سـمات: چطور تعارض نيست. به تعبير مرحوم مجلسى 
و متكلمان شـيعه اعتقـاد به حدوث عالـم از ضروريات 

همه اديان است. 
 خوب حدوث و قدم را چه معنا می كنيد؟

سـمات: بله ممكن اسـت معنايى خود سـاخته بر لفظى 
تحميل كنيم و بعد مثال بگوييم مقصود از حدوث، حدوث 

ذاتى است. اما آيا حدوث ذاتى واقعاً مشكل را حل كرده 
است؟

 بله حل كرده است.
سمات: اين همه در روايات مى گويند «كان اهللا و لم يكن 
معه شـىء» يا «من خلق االشياء من العدم» ؛ تمام اين 

تصريحاتى كه در روايات داريم، حدوث ذاتى است؟
ــدم در ذاتش و در  ــر كاری كند، ع ــی ممكن الوجود ه ــه. يعن  بل
ــدمِ در مرتبه  ــبوق به ع ــت.  يعنی وجودش مس ماهيتش افتاده اس

ذاتش است.
سـمات: نتيجه اين قول نفى آفرينش و خالقيت خداوند 
است كه معنايى جز مسبوقيت مخلوق به عدم و نيستى 
واقعى  و نه نيستى ساخته و پرداخته فلسفه ندارد. مثال 
ديگر معاد است. آقايان در فلسفه  به نفى معاد جسمانى 

مى رسند. 
 نه نرسيدند.

سـمات: شـهيد مطهرى مى گويند معـادى كه مالصدرا 
مطـرح مى كنـد، معاد قرآن نيسـت. آيت اهللا سـبحانى 

مى گويند معاد مالصدرا معاد قرآن نيست.
 ولی امام خمينی(ره) می گويند معاد مالّ صدرا درست است. شما 
ــبحانی و آقای مطهری را مطرح می كنيد. من  از اين طرف آقای س

هم از آن طرف، امام خمينی(ره) را مطرح می كنم.
سـمات: بهتر اين اسـت كه به كلمات مّال صدرا مراجعه 
كنيـم.  مّال صـدرا در يكى از مباحثش  بهشـت و جهنّم 
را از مقولـه ادراك مى دانـد. اتفاقاً  امام خمينى در كتاب 
چهل حديثشـان، هفـت بار از مـّال صدرا نـام مى برند. 
چهار جـا البته از ايشـان تجليل مى كنند. سـه جا ايراد 
اساسـى به مالصدرا مى گيرند. يكى در مقولة بهشـت و 
جهنم اسـت كه مالصـدرا  مى گويد بهشـت و جهنّم از 
مقولة ادراك اسـت و اصًال عينيّت ندارد. شما ادراِك أمِر 
خوب مى كنيد مى شـود بهشت و ادراك امر شر مى كنيد 
مى شود عذاب و جهنم. امام مى گويند اين چه فرمايشى 
اسـت؟ الزمه اين حرف اين اسـت كه اين همه آيات و 
رواياتى كه سـخن از عينيت بهشـت و جهنم و فاكهه و 

حور و... مى كنند را بايد كنار بگذاريم.
 مگر ادراك عينيت ندارد؟

سـمات: آيا باالخره شـما با اين حرف موافق هستيد كه كسـانى فلسفه را وارد عالم اسالم كردند، براى 
بستِن دِر خانة اهل بيت عليهم السالم بوده است؟ 

غرويان: چه كسانى وارد كردند؟
سمات: بنى اميه و بنى عباس.

غرويان: ممكن است بخشى از فلسفه را آنها وارد كرده باشند، يا مثًال انگيزه شان اين بوده است
سمات:  اصًال جريان ترجمه متون يونانى را بنى اميه و بنى عباس در عالم اسالم شروع كردند.

غرويان: من منكر اين نيستم، واقعيت هاى تاريخى را كه نمى شود منكر شد. اّما اين حرف ها چه داللتى 
دارد؟ يعنى داللت بر محكوميت فلسفه دارد؟
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سـمات: يعنى اينكه ما ادراك مى كنيم كه داريم سـيب 
مى خوريم و اين مى شـود بهشـت!. و سـيبى در واقع و 

عالم خارج از ذهن و ادراك ما وجود ندارد؟
 چرا ، وجود دارد

سـمات: امـام(ره) از چـه منظرى بـه مّال صـدرا  ايراد 
مى گيرد؟

 شما وقتی در عالم رؤيا می بينيد داريد سيب می خوريد، آن سيب 
واقعيتی متناسب با عالم رؤيای شما ندارد؟ واقعيت دارد.

سـمات: يعنى آنچه قرآن دربارة بهشـت و جهنّم گفته، 
واقعيّتى از نوع  رؤيا است؟ 

 نه اسمش را رؤيا نمی گذارم. واقعيت عينی است. 
سـمات: اين كه بگوييـم رؤيا هم نوعى واقعيت اسـت 

مشكل را حل كرده ايم؟ 
ــما واقعيت را چه  ــس ما بايد در درجات واقعيت بحث كنيم. ش  پ

می دانيد؟ عينيت را چه می دانيد؟ عينيت يعنی اين سيب؟
سـمات: عينيّـت يعنى اين كه اآلن در محضر شـما اين 

سيب را برمى دارم، گاز مى زنم و مى خورم.
 خيلی خوب، در عالم رؤيا هم گاز می زنيد.

سـمات: اين دو چيز اسـت. آن رؤيا است و من در واقع 
سـيبى نخـورده ام. اما اين واقعيّت اسـت و من سـيبى 

خورده ام.
 آن هم واقعيت به حسب خودش است 

سمات: توهم و خيال نيز با معناى شما از واقعيت، نوعى 
واقعيت است و با اين وجود اشكالى هم به سوفسطاييان 
وارد نيست كه مى گفتند: كلما فى الكون وهم او خيال او 

عكوس فى المرايا 
 من ملتزم به اين هستم كه معاد جسمانی واقعيت دارد. مالّ صدرا 
ــن را می گويد. امام خمينی هم همين را می گويد. می گويد  هم همي
ــا درجة واقعيت و  ــت دارد. عينيت هم دارد، ام ــمانی واقعي معاد جس
ــيبِ محسوسی كه مثالً دويست  عينيتش با عينيت و واقعيت اين س

گرم وزنش است، تفاوت می كند.
سمات: خيال واقعيّت ندارد؟

ــت.  ــث تخيل نيس ــا بح  اينج
ــمش را خيال می گذاريد؟  چرا اس
ذومراتب  واقعيت  ــت.  اس واقعيت 
ــان چندين جسم دارد،  است. انس

يك جسم ندارد.
بـه  مى گرديـم  بـر  سـمات: 
بـه  خمينـى  امـام  اشـكاالت 
يـك  امـام(ره)  مالصـدرا. 
جـاى ديگر كـه به مـّال صدرا 
ايـراد مى گيرند اين اسـت كه 
مى گويند، شما همه فرشتگان 
را مجّرد دانستيد و حال اينكه 
بـه تصريـح قـرآن و روايات، 
حداقل بخشى از فرشـتگان تجّرد ندارند، (اولى اجنحه 
مثنى و ثالث و رباع). اشـكال سـوم ايشان به مال صدرا 
اين اسـت كه مالصدرا تسـبيح موجودات را تسـبيح و 
نطـق تكوينى مى دانـد. امام مى گويد نـه، نطِق تكوينى 
نيسـت بلكه اينها واقعاً نطق مى كنند، ولى ممكن اسـت 
نوع نطق آنها با نوع نطق ما فرق كند. مى خواستم بگويم 
يك كسـى مثل حضرت امام هم سـفت و سخت به مال 
صدرا ايراد مى گيرد و اشكال مى كند. بنابراين بحث ها و 
نزاع ها خيلى جّدى اسـت. اين نيسـت كه بگوييم كه دو 
نحِو تعّقل است. دو نوع نگاه است و هر دوى آن درست 

است. باالخره يكى از اينها درست است و يكى غلط؛ 
 نه، من نمی گويم يكی درست است، يكی غلط است. من می گويم، 
ــت است و ديگری درست تر است. يكی مطابقتش با واقع  يكی درس

كمتر است و يکی بيشتر .
سمات: اين فرمايش شما  با نسبيِت معرفت چه تفاوتى 

دارد؟
ــدارد. اينها  ــكلی ن ــتيم. اين هيچ مش ــبيت را ملتزم هس  اين نس
ــت. مگر نمی گويند  ــهود اس ــت. اينها درجات ش درجات معرفت اس
ــه فرمايش آيت اهللا  ــهود (ب ــهود  مراتب دارد. علم حضوری و ش ش

مصباح) مراتب دارد.
سـمات: در بحث مراتب، آيا مى تـوان گفت كه من يك 

مرتبه اى را تأييد مى كنم و يك مرتبه اى را انكار؟  
ــت آقا! درجة عميق ترِ مسئله است. من اسمش را انكار   انكار نيس
ــما مطرح كرديد. اآلن  نمی گذارم. حاال برگرديم به بحث معاد كه ش
يکی از  درس های من معاد است و يك مقاله ای را راجع به عناصر 
ــاد تنظيم كرده ام.  ــة امام خمينی در باب مع ــیِ انديش و اركان اصل
ــه های اخالقی و عرفانی حضرت  ــن مقاله را من به كنگرة انديش اي
ــد ارائه دادم و در  ــال پيش در قم برگزار ش ــه س امام هم كه دو س
ــه االن برای  ــت. درس و بحثی هم ک ــده اس ــد دومِ آن چاپ ش جل
ــت. من فكر می كنم كه بحث معاد  طلبه ها می گويم، بحث معاد اس
ــود و اين نسبت هايی را كه مثالً به مالّ  به اين راحتی ها حل نمی ش
صدرا می دهند كه ايشان منكر معاد جسمانی است درست نيست. به 

غرويـان: يـك رسـاله اى عالمه حسـن زاده آملى دارند به نـام «وحدت 
از نـگاه عارف و حكيـم». در مقدمه اش مى گوينـد، در فضيلت و عظمت 
ارسطو همين بس كه امام صادق عليه السالم از او ياد كردند. يعنى اسم 

ارسطو را بردند و حديثى را در اين زمينه آوردند. 
سـمات: آنچه امام صادق عليه السالم در توحيد مفّضل راجع به ارسطو 
گفته اند، هيچ چيزى بيش از اين نيسـت كه ارسـطو يك حرف درستى 
زده اسـت. ما هم اّدعايمان اين نيسـت كه هر آنچه ارسـطو و افالطون 
گفته اند غلط اسـت. همه فرق و مكاتب ضاله و منحرف در عالم حرف و 

سخن درست دارند. 
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فرمايش امام خمينی، فهميدن حرف مالّ صدرا مشكل است و االّ او 
منكر معاد جسمانی نيست.

سـمات: بسـيار خوب. پس شـما هم دغدغه جسمانى 
بودن معاد را داريد و نمى توانيد با واقعيت دانستن رؤيا و 
ادراك امر خير و شر مساله را حل شده بدانيد. برگرديم 
بـه سـؤال قبلى. آيـا باالخره شـما با اين حـرف موافق 
هسـتيد (چون اين حرف را مثًال مرحوم آقاى طباطبايى 
و حضرت آقاى مصباح پذيرفته اند) كه كسانى فلسفه را 
وارد عالم اسـالم كردند، براى بسـتِن دِر خانة اهل بيت 

عليهم السالم بوده است؟ 
 چه كسانی وارد كردند؟

سمات: بنى اميه و بنى عباس.
ــفه را آنها وارد كرده باشند، يا مثالً  ــت بخشی از فلس  ممكن اس

انگيزه شان اين بوده است
سمات:  اصًال جريان ترجمه را بنى اميه و بنى عباس در 

عالم اسالم شروع كردند.
ــتم، واقعيت های تاريخی را كه نمی شود منكر   من منكر اين نيس

ــد. اما اين حرف ها چه داللتی  ش
ــی داللت بر محكوميت  دارد؟ يعن

فلسفه دارد؟
فلسفه  در  يعنى  سـمات: 
چه ديدند كه رفتند سراغ 
آن كـه بـا ترويـج آن، با 
السـالم  عليهم  بيت  اهل 

ستيز كنند. 
ــران،  ــگاه را در اي ــالً دانش  مث
ــرای مبارزه  ــتعمار ب می گويند اس
ــت كرد،  با حوزه های علميه درس
ــابق  ــگاه معقول و منقولِ س دانش
ــگاه ها، در  ــن دانش را. اآلن در اي
است  دانشجو  اسالمی،  جمهوریِ 

ــاال چون آنها آوردند،  ــون هم می روند تدريس می كنند. ح و روحاني
پس هر چه اآلن در اينجا هست محكوم است.

سـمات:  بله، اتفاقاً  دانشـگاه و نوع سلوك علمى آن به 
خصوص در علوم انسانى شديدا قابل بحث است . نظام 
تعليم و تربيت مدرن از غرب وارد شـده است. مدارس 
جديـد براى مقابله با فرهنگ دينى درسـت شـد. بدون 
شـك اآلن هم بـه همين دليل كه خاسـتگاهش غرب و 
مدرنيسـت بوده، برآيند نهايِى اين نظام تعليم و تربيت 

به نفع دين نيست.
 پس چرا درِ دانشگاه ها تخته نمی شود؟

سمات: خيلى چيزها در كشور وجود دارد كه دينى نيست 
و درش تخته نمى شـود. بنده هم اصال نظرم اين نيست 

كه درش تخته شود. آن بحث ديگرى است.
ــان انگيزه هایِ  ــد هم ــی تايي ــت. يعن ــد اس ــت تايي ــن عالم  اي

استعمارگران!!
سـمات: به خاطر اينكه بسـيارى از مسـئوليِن ما چنين 
تحليلى ندارند. آنها نظام تعليم و تربيت مدرن را ماهيتاً 
و جوهراً سكوالر نمى بينند. اين نگاهى كه من مى گويم، 
نظام تعليم و تربيتِ مدرن را از همان دبستانش سكوالر 

مى بيند. 
ــم بحث های علمی بايد با همان متد علمی اش پيش   من می گوي
ــن زاده آملی دارند به نام «وحدت از  برود. يك رساله ای عالمه حس
نگاه عارف و حكيم». در مقدمه اش می گويند، در فضيلت و عظمت 
ــم  ــام صادق(ع) از او ياد كردند. يعنی اس ــطو همين بس كه ام ارس
ــطو را بردند و حديثی را در اين زمينه آوردند. می خواهم بگويم،  ارس
ــقراط يا افالطون، فيلسوفان يونانی و قبل از  ــطو، س مثالً اينكه ارس
ــالم بوده اند، پس باطل هستند، سخن درستی نيست. مال صدرا  اس
در اسفار از افالطون خيلی با عظمت ياد كرده است و از انباذ قُلُس يا 
اناكسيمنس و ديگران هم نام برده است. اينها دليل بر اين نمی شود 
كه هرچه ارسطو گفته است باطل است. مگر ما نمی گوييم خذ العلم 

ولو من اهل الضالل. اُطلبوا العلم ولو بالصين.۲

سـمات: آنچه امام صادق عليه السالم در توحيد مفّضل 
راجع به ارسطو گفته اند، هيچ چيزى بيش از اين نيست 
كه ارسطو يك حرف درستى زده است. ما هم اّدعايمان 
اين نيسـت كه هر آنچه ارسطو و افالطون گفته اند غلط 
است. همه فرق و مكاتب ضاله و منحرف در عالم حرف و 
سخن درست دارند. امام عليه السالم مى فرمايد ارسطو 
هم جزو كسانى بوده است كه يك نظم و نسقى در اين 

عالم مى ديده است. هيچ چيزى بيشتر از اين نيست. 
سـوال بعـدى اين اسـت كه آيا شـما فيلسـوفانى مثل 
أرسطو و افالطون را موّحد مى دانيد، يعنى متديّن به يك 

دين الهى و توحيدى بودند؟
 من در اين زمينه   به واقع نمی توانم  قضاوتی بكنم.

 ٢. در باره مفاد و مقصود از حديث اطلبوا العلم و لو بالصين و خذ العلم و لو من اهل 
الضالل ان شاء اهللا در شماره های آتی سمات به تفصيل خواهيم نوشت.

سمات: حجيّت ظواهر را كه كسى نمى تواند نفى كند. اگر حجيّت ظواهر را 
كسى نفى كند، باب تفهيم و تفاهم را مى بندد.

أيديهم،  فوق  يداهللا  بگوييم  بايد  بود  درست  ظواهر  حجيت  اگر  غرويان: 
عرش  خدا  يعنى  استوى،  العرش  على  الرحمن  يا  دارد  دست  خدا  يعنى 

دارد
سمات: در علم اصول بحث مى شود كه اگر قرينه صارفه عقليه يا لفظيه بود 
از ظاهر دست مى كشيم و آن را تاويل به معناى مناسب مى كنيم اما اين به 
معناى نفى اصل حجيت ظواهر نيست بلكه از موارد استثناى بر يك قاعده 

بسيار كليدى در تفهيم و تفاهم است.
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سمات: گزاره هاى تاريخى  و متون تاريخى اى كه عمدتاً 
در غرب نوشته شده است، خالف اين را مى گويند. مثًال 
يـك جاهايى آمده كه ارسـطو چند خدايى بوده اسـت، 
و باالتريـن حرفـى كه در باره خداونـد دارد محّرِك غير 
متحّرك اسـت؛. راجع به افالطون هم همين طور است. 
حـاال نظرات فلسـفى اش بمانـد. او نظراتـى در عرصه 
اجتماع و سياسـت دارد كه اصًال از يـك متديِّن به دين 
الهـى  اين نظر صـادر نمى شـود. مثًال نظريه اشـتراك 
جنسـى افالطون مشهور است. به نظر شما اين شواهد 
نمى تواند بيانگر اين باشـد كه اينهـا موحد و متدين به 

دينى الهى نبودند؟
ــطو دارند كه با  ــی افالطون و أرس ــم، حرف هاي ــرف ه  از آن ط
ــير ما و قرائت ما دارد كه ما  ــتگی به تفس ــازد. اين بس توحيد می س
ــيرش كنيم؛ أرسطو را  چه جوری افالطون را ببينيم، چه جوری تفس
چطور معرفی كنيم يا تفسيرش كنيم. خوب محرك اول را او مطرح 
ــت. از آن طرف بزرگانی  ــت، در كتاب های ما هم آمده اس كرده اس
ی در موحد بودن او نيست، همين طور  ابن  ــكّ مثل مال صدرا كه ش
سينا و ديگران، شارح آثار ارسطو بوده اند. ابن سينا، حكيم اسالمی، 
ــارحِ آثار ارسطو است. خوب ما اين را می توانيم دليل  بزرگ ترين ش

بر موحد بودن آنها بگيريم 
سـمات: اين ممكن است  دليل ديگرى داشته باشد و از 
باب همان مبناِى خذ الحكمه ولو من أهل الضالل باشد.

ــفی كاری با زيد و  ــد آقای نصيری، من در بحث های فلس  ببيني
ــما بگوييد فالن آقا اين طور گفته، فالن  عمرو ندارم، مثالً اينكه ش
آقا آن طور گفته، فالن نويسنده در كتابش اين را گفته است، خوب 
ــت که خالف  ــد. خوب بگويد. يك مورخِ مقابلش هم هس گفته باش
ــاقطا. پس اين راهش نيست. راهش  اين را می گويد. اذا تعارضا تس
ــيری  ــينيم خودمان فكر كنيم. من می توانم تفس ــت كه بنش اين اس
ــد. همين مثُل  ــير توحيدی باش ــر افالطون کنم که يك تفس از نظ
ــت، من يادم است،  افالطونی. اين بحث مثُل را كه مطرح كرده اس
آن وقتی كه ما تاريخ فلسفه غرب و تاريخ فلسفه كاپلستن را مباحثه 
می كرديم و در اين جلسات حاج آقای مصباح هم تشريف داشتند و 

ــتند، من راجع  ــه را بر عهده داش نقّادی می كردند و جمع بندی جلس
ــيدم. گفتند آنقدر از اين نظرية  ــان پرس به همين نظريه مثُل از ايش
ــت كه معلوم نيست اين نظريه چه  ــيرهای متعدد شده اس مثُل تفس
ــتن هم در تاريخ فلسفه اش تفسيرهای  می خواهد بگويد. خود كاپلس
ــر نظراتش هم همين  ــل افالطون دارد. ديگ ــی از نظرية مثُ مختلف
ــود كه ما چه  ــت. اينجا بايد همان مباحث هرمنوتيكی مطرح بش اس

جوری تفسير بكنيم.
سـمات: يعنى بايد در اين گونه مواقع به نظريه نسبيِّت  

و قرائت هاى گوناگون تن بدهيم؟ 
 نسبيت به چه معنا؟

سـمات:  يعنـى اينكه از يـك متن و يا سـخنى ده جور 
قرائت مى شود كرد و همه هم درست است. 

 نه، يك وقت مثال يكی يا دو يا سه تا از اين قرائت ها را می بينيم 
ــن و صريحِ آن  ــت يعنی با حرف ها و مبانیِ روش كه تناقض آميز اس
فيلسوف اصالً سازگاری ندارد، ما می گوييم اين تفسير قابل پذيرش 
ــت؛ اما گاهی ممکن است شما يك تفسير را به گونه ای مطرح  نيس
ــازگار درآيد. من هم يك تفسير  کنيد که با مبانی تفکر افالطون س
می كنم كه با مبانی اش سازگار درمی آيد، اين نسبيت اجتناب ناپذير 

است و می پذيريم.
سمات: آيا ممكن است اين دو تا نظر، ضّد هم باشند؟

ــيرهای خودمان شك كنيم،    خوب بله،  آن وقت ما بايد در تفس
نه در افالطون.

سـمات: پس اين نسـبيّت نيسـت، مى رسـيم به اينجا 
كـه يك مـالك و معيـارى براى صحت يـا عدم صحت 

قرائت ها وجود دارد و بايد به آن مراجعه كنيم.
ــی ای نظريات افالطون را  ــاس چه مبان  بله، بايد ببينيم ما بر اس
تفسير می كنيم، ارسطو را تفسير می كنيم که يكی نتيجه می گيرد او 

موحد است و يكی می گويد او مشرك است. 
سمات: آن مالك و ميزان چيست؟ 

 به نظر شما چيست؟
سـمات:  اگر در حيطـة بداهت هاى عقلـى و يا نظريات 
يقينى عقلى باشـد اينجا ميزان عقل اسـت. اگر در اين  

غرويان: به نظر من خود فالسـفه هم بعضى از اين برداشـت هايى را كه از وحدت وجود، برخى از عوام 
دارند و به قول مال صدرا، جهلة صوفيه دارند كفر مى دانند. اگر كسى بگويد كه اين سيب، اين پرتقال، 
خدا اسـت، اين كفر و شـرك اسـت و همه اين را قائلند. ولى اگر درسـت دقت شود و موضوع منقح و 
قيودش كامًال مشخص بشود، فكر نمى كنم كسى، قائل به اين باشد كه وحدت وجود به آن معناى اََدّقى 

كه مورد نظر محى الدين است، مورد نظر مال صدرا است، كفر باشد بلكه عين توحيد است
سمات: اگر كسى بگويد ُسبْحان الَّذى اظهر االشياء و هو َعيْنها، اين آن وحدت وجود مذموم نيست؟ 

غرويان: بايد تفسير اين عبارت را ما ببينيم چيست.
سـمات: قيصرى در شـرح اين عبارت مى آورد كه [نعوذ باهللا] خداوند به صورت كلب و حمار هم ظاهر 

مى شود.
غرويان: علت هميشه در معلول خودش تجلى مى كند. ظاهر هميشه در مظهر ظهور پيدا مى كند. خالق 

در مخلوق تجلى مى كند.
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حيطه نباشد، بايد يرويم سراغ وحى. 
  وحی با چه تفسيری؟

سمات: با متد فهِم وحى و اصول استنباط.
ــول ندارند. می گويند  ــای بزرگ، اصول را قب ــوب، بعضی از علم  خ

اصول به خاطر تماسش با فلسفه متورم شده است.
سـمات: انتقاد از تورم اصول فقه به مفهوم رد كليت آن 

نيست. 
  اينجا كليت به درد نمی خورد .

سـمات: فى المثل حجيّت ظواهر را كه كسـى نمى تواند 
نفـى كنـد. اگـر حجيّت ظواهر را كسـى نفـى كند، باب 

تفهيم و تفاهم را مى بندد.
ــد بگوييم يداهللا فوق أيديهم،  ــت بود باي  اگر حجيت ظواهر درس
ــتوی، يعنی خدا  ــا الرحمن علی العرش اس ــت دارد ي يعنی خدا دس

عرش دارد
سـمات: در همـان اصول بحث مى شـود كه اگـر قرينه 
صارفـه عقليه يا لفظيه بود از ظاهر دسـت مى كشـيم و 
آن را تاويل به معناى مناسـب مى كنيم اما اين به معناى 
نفى اصل حجيت ظواهر نيست بلكه از موارد استثناى بر 
يك قاعده بسيار كليدى در تفهيم و تفاهم است. سؤال 
ايـن اسـت كه اگر ايـن مالك ها را قبول نكنيـم، آيا  در 
چنبره همين تعارض ها و نسبيّت معرفت ها و قرائت هاى 
گوناگون گرفتار نمى شويم؟  اگر اين اصول و متد را كنار 

بگذاريم، آن وقت چه مالك و ميزانى وجود دارد؟  
 با مالك آن اسالم شناسی كه شما او را اعلم می دانيد.

سـمات: اينجـا بحـث تقليـد و اعلميـت نيسـت. بحث 
استنباط محققانه و رسيدن است.

  چه جور شما می رسيد؟
سـمات: بـا همان متـدى كه در جاى خـودش حجيت و 
عقاليى بودن آن اثبات شـده اسـت. با همان متدى كه 
من و شما از حقانيت اسالم و تشيع در برابر ديگر فرق 

دفاع مى كنيم. 
ــه طور كلّی ما  ــويد. ببينيد، اين که ب ــما از بحث خارج می ش  ش
ــد. باالخره عالمه طباطبايی و  ــيع، چيزی را حل نمی كن بگوييم تش
ــتند، اينها  ــفه هس ــفه و مدرس فلس امام خمينی(ره) كه مدافع فلس
تشيع را  رواج دادند. مالّ محمد باقر مجلسی هم مدافع تشيع است. 

كدامش تشيع است؟ با قرائت كی؟
سـمات: سؤال همين جاست كه ما بايد به يك متد قابل 
دفاع برسيم تا در جاهايى كه علما اختالف دارند، دريابيم 
كه قرائت كدام يك درسـت اسـت. اگر چنين متدى در 
كار نباشـد آن وقـت هيچ ترجيحى اسـالم و تشـيع بر 
ديگران نخواهد داشت و حتى هيچ ترجيحى شيعه اثنى 
عشـرى بر ديگر فرق ضاله شـيعى نخواهد داشت و هر 
كسـى مى تواند بر اسـاس قرائت خاص خويش خود را 

حق بداند. 
ــت. اسالم بزرگتر از  ــالم بزرگتر از مالّ صدرا اس  من می گويم اس

عالمه طباطبايی است. تشيع بزرگتر از مالّ محمد باقر مجلسی است. 
اينها هر كدام بعدی از تشيع را دارند. چرا ما بگوييم تشيع  فقط آن 
ــت. خوب بگوييم تشيع  ــت كه مالّ محمد باقر مجلسی گفته اس اس
ــی بخشی از تشيع را از  ــت. مالّ محمد باقر مجلس خيلی بزرگتر اس
ديدگاه خودش بيان كرده است، در جای خودش درست هم هست. 
ــوف  ــی كه فيلس ــی  را هم پدرش مالّ محمد تقی مجلس يك بخش
ــت. تشيع را بزرگ كنيم، اسالم را بزرگتر  ــت  ارائه كرده اس بوده اس

غرويان: ايـن وحدت وجودى 
را كـه شـما مى گوييـد، هيـچ 
دقيـق  عـارف  يـا  فيلسـوف 
النظرى مرادش نيست. اين را 

من قاطعانه عرض مى كنم.
سـمات: مالصـدرا در اسـفار 
وجـود،  «همانـا  مى گويـد: 
حقيقت واحدى است كه عين 
حق مى باشـد و ماهيات داراى 

وجود حقيقى نيستند.».
 غرويان: وجود حقيقى نيستند، 
يعنـى وجـود بالـذات ندارند. 
يعنـى بالغير موجودنـد. يعنى 

ممكن و معلولند.
سـمات: مى گوينـد: مخلوقات 
عين َحق اند. مى گويند: وجود 
اندر كمال خويش سارى است، 
تعينها امورى اعتباريست. شما 
هم اشاره فرموديد كه ممكنات 
مالصـدرا  اصـًال  عدمى انـد. 
تصريـح مى كنـد كه تقسـيم 
بـه واجـب الوجـود و ممكـن 
الوجـود در اول بحـث اسـت 
ولى وقتـى به زعم خودشـان 
اوج مى گيرنـد، مى گويند اصًال 
ممكنى در كار نيسـت. چيزى 
جز وجود حق نيست. من فكر 
مى كنم فقها هم دقيقا با همين 
تبيين از وحدت وجود مخالفت 

مى كردند.
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كنيم نه اينكه اسالم را بياورم در محدودة 
ــت كه  ــالم آنی اس ديد خودم و بگويم اس
ــی می آيد اسالم را  من می گويم. يك كس
فقط از دريچة خشونت مطرح می كند. يك 
ــالم را از دريچة محبت  ــی می آيد اس كس
ــالم بزرگتر  بيان می كند. بنده می گويم اس
از هر دوی اينهاست؛ يعنی اسالم هم بعد 
ــم بعد محبت  ــت، ه ــونت در آن هس خش
ــالم فقط  ــت، چرا من بيايم بگويم اس هس
آن چيزی است كه من دارم می گويم. نه، 
ــالم خيلی بزرگتر از اينهاست. اينها هر  اس
ــتفراغ  الوسع كرده اند. هر  كدامی نهايت اس
ــی، وجهی و بعدی از اسالم  كدام به بخش

رسيدند. 
سـمات: ولى نه مجلسـى به مال 
صـدرا اين جورى نگاه مى كند نه 
مال صدرا به مجلسـى، و نه آقاى 
طباطبايـى نگاهش به مجلسـى 
ايـن اسـت. مرحـوم  طباطبايى 
بـر بحـار حاشـيه مى زنـد و  در 
مـوارد متعددى معتقد اسـت كه 
مجلسـى نفهميده و به غلط رفته 
است. مجلسى هم همين تلّقى را 
نسبت به فالسـفه دارد و آنان را 
در موارد بسيارى از جرگه اسالم 
و مسـلمين خـارج مى داند. اصال 
بيشـترين تخطئه ها را مال صدرا 
مى كند. مال صدرا آن قدر ديگران 
را (متكلميـن، فقهـا، محدثيـن، 
متصوفه، فيلسـوفان غير همفكر 
بـا خـودش و....) تخطئه مى كند 
كه مثـًال مرحـوم محسـن امين 
در اعيـان  الشـيعه  با شـگفتى و 
تعّجـب از آن يـاد مى كند و حتى 
تعبير تندى هم در آنجا نسبت به 
مالصـدرا به خاطـر همين روحيه 
اش دارد. پـس نـگاه مالصدرا و 
يا مجلسى مانند نگاه شما نيست 
كه هر كسى به بخشى از حقيقت 

رسيده است.
ــدرا كدام  ــم مالص ــد ببيني ــوب باي  خ
ــت. كدام  ــرش بوده اس ــوف مد نظ فيلس
ــت. كدام فقيه  محدث مد نظرش بوده اس
ــت. اينكه ما  مورد حمله اش قرار گرفته اس
ــا متصوفه را رد كرده  ــی بگوييم فقها ي كلّ

سـمات: يك بحـث هم اين اسـت كه فلسـفه قائل بـه خلقت 
نيسـت؛ يعنى با قائل بـودن به وحدت وجود، بـا توجه به قديم 
بـودن عالـم و نفى خلق از عدم، فلسـفه قائل به خلقت نيسـت 
و حـال آنكه خلقت يعنـى خلق از عدم، يعنى قبًال چيزى نبوده و 

خداوند آفريده و ايجاد كرده است.
 غرويان: االن هم چيزى نيست «كان اهللا و لم يكن مَعه شىء» 

و اآلن كما كان. 
سمات: يعنى چيزى غير از وجود حق نيست؟

غرويـان: بله همين طور اسـت. اين به نظر من اوج رشـد فكر 
بشر است.
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است، من اين را قبول ندارم.
ــری را قبول ندارم. افراد را  ــن نگاه مطلق نمی كنم. اين مطلق نگ م
ــی و وجهی از وجوه را مطرح  ــق نكنيم. هر كدام از افراد بخش مطل

كرده است

[ادامه گفتگو در جلسه دوم]

سمات: در جلسه قبل  اشاره اى به وحدت وجود فرموديد 
و گفتيد كه حرف درسـتى اسـت. سـوال اين اسـت كه 
عمـوم فقها با ايـن نظريه مخالف و قائل بـه اين بودند 
كـه اين حـرف و عقيده (وحدت وجود)  كفرآميز اسـت. 
به نظر شـما، اين موضع فقها از چه منظرى بوده است؟ 
از سـر اينكه تعقل نمى كردند يا شيوه تعقل آنها با تعقل 
كسانى كه قائل به وحدت وجود بودند فرق مى كرده و يا 

اصًال بحث چيز ديگرى است.
 به نظرم می آيد كه در اكثر اين گونه موضوعاتی كه بعضی از فقها 
ــفه و فالسفه موضع گيری كردند، موضوع  (نه همه فقها)، عليه فلس
ــده. يعنی يك برداشت خيلی سطحی و  ــان درست تفهيم نش برايش
ظاهری از آن موضوع، توسط عده ای بر ايشان القاء شده و آنها هم 
گفتند كه اگر مراد اين باشد،  كفر است. به نظر من خود فالسفه هم 
ــت هايی كه از وحدت وجود، برخی از عوام دارند  بعضی از اين برداش
ــی  ــه قول مال صدرا، جهلة صوفيه دارند را كفرمی دانند. اگر كس و ب
ــيب، اين پرتقال، خدا است، اين كفر و شرك است  بگويد كه اين س
ــود و موضوع منقح و  ــت دقت ش و همه اين را قائلند. ولی اگر درس
قيودش كامالً مشخص بشود، فكر نمی كنم كسی، قائل به اين باشد 
ــت،  كه وحدت وجود به آن معنای اَدقّی كه مورد نظر محی الدين اس

مورد نظر مال صدرا است، كفر باشد بلكه عين توحيد است
سـمات: اگر كسى بگويد ُسـبْحان الَّذى اظهر االشياء و 

هو َعيْنها، اين آن وحدت وجود مذموم نيست؟ 
  بايد تفسير اين عبارت را ما ببينيم چيست.

سمات: قيصرى در شـرح اين عبارت مى آورد كه [نعوذ 
باهللا] خداوند به صورت كلب و حمار هم ظاهر مى شود.

ــه  ــه در معلول خودش تجلی می كند. ظاهر هميش   علت هميش
لَما  ــوق تجلی می كند. فَ ــر ظهور پيدا می كند. خالق در مخل در مظه
ــت. تجلی خداوند در كوه يعنی  ــی ربه للْجبل در قرآن آمده اس تَجلّ
ــيد و ماه  چی؟ همان تجلی كه خداوند در كوه دارد، در دريا و خورش

و ساير مخلوقات هم دارد. 
سـمات:آيا تجلى خداوند در كوه معنايش اين است كه 

وجود كوه همان وجود خدا ست يا به عكس؟
ــت، به يك معنا بله و  ــد، وجود كوه همان وجود خداس ــه. ببيني  ن
ــت، آن  به يك معنا نه. يعنی آن رابطه ای كه بين علت و معلول اس
ــت؛ اگر بخواهيم از منظر فلسفه  رابطه ای كه بين جوهر و عرض اس
بحث کنيم، جوابش هم آری است، هم نه، و نكته ظريف اين است 
ــت يعنی  ــن دو جمع كند. تناقض هم نيس ــان بتواند بين اي كه انس
ــت ولی جوهر نيست. معلول همان  عرض از مراتب وجود جوهر اس
ــت در مرتبه نازل تر. برای  ــت ولی در عين حال، علت اس علت نيس
همين است كه مال صدرا، حمل رقيقه و حقيقه را مطرح كرده است 
ــايع صناعی. اينها در مورد خداوند  نه حمل اولی ذاتی و نه حمل ش
و مخلوقاتش بيان نمی شود يعنی نمی شود به حمل اولی و به حمل 
ــايع بگوييم خداوند كوه است. اما به حمل حقيقه و رقيقه می توان  ش

گفت خداوند كوه است، در عين حال، كوه نيست.
سـمات: يعنى كوه مثًال خداى رقيق شـده و مرتبه رقيق 

شده خداست؟
ــت. مگر شما نمی گوييد کوه مخلوق   ظهور و تجلی آن وجود اس

اوست؟ پس باالخره يك نسبتی با خدا دارد. 
سمات: بله حتما نسبتى وجود دارد و آن نسبت مخلوق با 
خالق اسـت كه هيچ سنخيت ذاتى و وجودى  با خداوند 
ندارد. ضمن اينكه مال صدرا بعد از اينكه مباحث علت و 
معلـول را مطرح مى كند، تصريح مى كند كه اصًال دو چيز 
در كار نيسـت. ما علـت و معلولى نداريم. هر كس واقعا 

دو چيز ببيند احول است.
ــه وحدت در عين  ــت ك ــوب اين يكی بودن معنايش اين اس  خ
ــت كه با آن  ــت. اين وحدتی اس كثرت و كثرت در عين وحدت اس

كثرت منافی نيست.

سمات: يعنى در عرفان، ما با علم حضورى به خدا مى رسيم.؟
 غرويان: در عرفان عملى بله.

سمات: يعنى خداوند با ذات عارف يكى مى شود؟
 غرويان: بله همين طور است.

سمات: پس شما هيچ ايرادى به انا    الحق منصور و سخن بايزيد كه ليس فى ُجبَّتى اال اهللا نداريد؟
 غرويـان: مـن ايرادم بـه ادبيات آنهاسـت نه بـه آن حقيقتى كه آنها مى خواسـتند بگوينـد. بايد تقيه 

مى كردند.
سـمات: اتفاق فقهاى شـيعه و سـنى بر كفر حالج بود و بر اسـاس برخى از روايات، توقيعى از ناحيه 

حضرت ولى عصر عجل اهللا تعالى فرجه الشريف بر لعن حالج صادر شد. 
غرويان: شما به همه فقها اين نسبت را ندهيد.
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سـمات: با وحدت و كثرت مشكل حل نمى شود و با اين 
تعابيـر نمى تـوان از چنبـره اعتقاد به سـنخيت و اتحاد 
وجـودى بيـن مخلوق و خالـق و خداوند كـه از هر گونه 

مماثلت و مشابهت با مخلوقات منزه است، رها شد.
 تفاوت در جلوه و ذی جلوه هست. تفاوت در ظاهر و مظهر است. 
ــاس  ــن می خواهم اين را بگويم كه بنده در نهان خانه ذهنم احس م
ــت ولو آنكه با هيچ مثالی  می كنم كه  وحدت وجود مطلب حقی اس
ــانيم و همين طور هم هست. يعنی عرفا،  ــت برس نتوانيم آن را درس
فقها و فالسفه نيز همين را گفتند. گفتند در مرز بين تشبيه و تنزيه 
ــه مطلق. صراط  ــت نه تنزي ــبيه مطلق اس بايد حركت كنيم؛ نه تش

مستقيم همين است. بايد بين تشبيه و تنزيه حركت كرد.
سـمات: يعنـى توحيـد ائمه عليهم السـالم هـم همين 
وحـدت وجود اسـت. يعنى آنها قائل به سـنخيت خالق 

و مخلوقند.
ــت. هو  ــر من هو االول و االخر همين اس ــه صد در صد. به نظ  بل
ــير ديگری  ــت. يعنی جز اين هيچ تفس ــر و الباطن همين اس الظاه

نبايد كرد.
سمات: خالف براهين متقن عقلى و همه آيات و روايات 

است كه خداوند شبيه يا عين مخلوقاتش باشد.
  مگر در نهج البالغه نمی خوانيم داخلٌ فی االشياء ال بِالْممازِجه؟

سـمات: بله حضرت در ادامه تعبير خارج من االشياء را 
هم دارد و مفهومش اين است كه خداوند ماوراء اتصاف 
به صفت دخول و خروج اسـت نه اينكه هم داخل است 

هم خارج. 
ــما اگر در مبحث تجلی ورود كرده باشيد، اين مسائل به نظر   ش
ــت. تجلی هم مخصوص خداوند نيست. من و شما هم  قابل حل اس
تجلياتی داريم. حرفی كه می زنيم، نوعی تجلی خود ماست. فعل ما 
تجلی ماست. ما يكی دو تا تعبير نداريم كه هو الذی فی السماء اله و 

فی االرض اله. يعنی خدا در آسمان اله است و در زمين اله است.
سمات: چرا نمى گويد السماء اِلٌه و االرض اِلًه؟

 اين وحدت وجودی را كه شما می گوييد، هيچ فيلسوف يا عارف 
دقيق النظری مرادش نيست. اين را من قاطعانه عرض می كنم.

سـمات: مالصـدرا در اسـفار مى گويـد: «همانـا وجود، 
حقيقت واحدى اسـت كه عين حق مى باشـد و ماهيات 

داراى وجود حقيقى نيستند.».
ــد. يعنی بالغير  ــتند، يعنی وجود بالذات ندارن ــود حقيقی نيس   وج

موجودند. يعنی ممكن و معلولند.
سـمات: مى گوينـد: مخلوقات عين َحق انـد. مى گويند: 
وجـود انـدر كمال خويش سـارى اسـت، تعينها امورى 
اعتباريسـت. شـما هـم اشـاره فرموديـد كـه ممكنات 
عدمى انـد. اصًال مالصدرا تصريح مى كند كه تقسـيم به 
واجـب الوجود و ممكن الوجود در اول بحث اسـت ولى 
وقتى بـه زعم خودشـان اوج مى گيرنـد مى گويند اصًال 
ممكنى در كار نيسـت. چيزى جز وجود حق نيسـت. من 
فكـر مى كنـم فقها هم دقيقـا با همين تبييـن از وحدت 

سـمات: مالصدرا مى گويد شريعت براى 
واقفـان اسـت و حكمـت و فلسـفه براى 
سـايران. يـا تعبيرى كـه ابن سـينا دارد 
كه شـريعت طب مرضاسـت و حكمت و 
فلسـفه طّب افراد سالم اسـت. آيا با اين 

تعابير موافقيد؟
 غرويـان: مـن اينهـا را ادبيـات خوبـى 
نمى دانـم البته مى فهمم كـه مراد حقيقى 

آنها چه بوده است.

وجود مخالفت مى كردند.
 نزاع را اگر بخواهيد در حد الفاظ مطرح كنيد نزاع حقيقی نيست، 
ــت و برمی گردد به ادبيات. مثالً ادبيات دينی، خالق و  نزاع لفظی اس
ــفی، علت و معلول می گويد  مخلوق می گويد. ادبيات عرفانی يا فلس
ــر الفاظ بحث  يا جلوه و ذی جلوه يا ظاهر و مظهر. اگر بخواهيد س
ــد، بنده هم می گويم كه همه مخلوقات آيات الهی اند. اين تعبير  كني
قرآنی است. من از شما سؤال می كنم كه آيه يعنی چی؟ يعنی نشانه. 
مخلوقات، يعنی مثالً من و شما، اگر ده جزء داشته باشيم، آيا نُه جزء 
ــت يا كل اجزاء ما آيه است. صد  ــت و يك جزء ما آيه نيس ما آيه اس
در صد شما می گوييد كه تمام اجزاء و عناصر مخلوق، آيت و نشانه 

خداوند است. پس هيچ استقاللی برای شیء باقی نمی ماند.
سمات: آيه بودن، نفى دوگانگى و تفاوت نمى كند. من و 
شما آيه خداونديم ولى عين خداوند نيستيم. ليس كمثله 
شىء، يعنى هر آنچه كه شما وصف مخلوقات  مى دانيد، 
خداونـد به آن متصف نمى شـود، خداوند منزه اسـت از 

آنچه در مخلوقات است
ــه بردار  ــه اينها را ما قبول داريم و هيچ كدام اينها هم خدش  هم
نيست. ولی اينها منافات ندارد كه تمام عالم امكان، آيت باشد. يعنی 
ــه كنيد، هيچ  ــوق را با خداوند واجب الوجود مقايس ــما مخل وقتی ش
ــت. مراد وحدت  ــدارد يعنی فنای محض اس ــتقاللی از خودش ن اس
ــما استقالل را از مخلوق  ــت. يعنی اگر ش وجودی ها هم، همين اس
ــد، هيچ چيزی برای مخلوق باقی نمی ماند. اين معنای وحدت  بگيري
ــت. اين به معنای آن است كه كل عالم هستی يك وجود  وجود اس

است و تجلياتش.
سـمات: يـك بحث هـم اين اسـت كه فلسـفه قائل به 
خلقت نيسـت؛ يعنى بـا قائل بودن به وحـدت وجود، با 
توجـه به قديم بـودن عالم و نفى خلق از عدم، فلسـفه 
قائـل به خلقت نيسـت و حال آنكه خلقـت يعنى خلق از 
عـدم، يعنى قبًال چيزى نبـوده و خداوند آفريده و ايجاد 

كرده است.
ــت «كان اهللا و لم يكن معه شیء» و اآلن   االن هم چيزی نيس

كما كان. 
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سمات: يعنى چون چيزى غير از وجود حق نيست؟
 بله همين طور است. اين به نظر من اوج رشد فكر بشر است.

سـمات: شـما رابطه بيـن فلسـفه و عرفـان را چگونه 
مى بينيـد. فكر مى كنيد رابطه بين اين دو تعارض اسـت 

يا تفاهم؟
ــان ابن عربی با  ــه را تفاهم می بينم. به خصوص عرف ــن رابط  م
ــتند و خود مال صدرا هم  ــفه مال صدرا بسيار قريب االفق هس فلس
ــم در آن بيوگرافی  ــوادی آملی ه ــت. آيت اهللا ج ــی همين اس مدع
علمی مالصدرا كه در مقدمه رحيق مختوم نوشتند و تطورات فكری 
ــيم كردند، به همين نكته اشاره كرده اند و مطلب  مال صدرا را ترس
ــت كه فلسفه در حقيقت، يعنی فلسفه متعاليه، حكمت  حقی هم هس
ــان را تا مرز انسان ابن عربی می آورد و عرفان، در واقع  متعاليه، انس
آن تفسير عميق و اليه های عميق مطالب را بيان می كند. فرمايش 
ــفار  ــت اهللا جوادی آملی هم در درس های تمهيد و فصوص و اس آي
ــت؟   ــتر ندارد: يكی توحيد چيس ــود كه عرفان دو مطلب بيش اين ب
ــت. مال صدرا  ــت؟ و اصل حرف عرفان همين اس يكی موحد كيس
ــث عرفانی جلوه و  ــت و معلول را نهايتًا به همان بح ــم بحث عل ه
ذی  جلوه و ظهور و ظاهر و مظهر منتهی می كند. از يك جهت، اگر 
ــان بخواهد حرفهای فلسفه را حرف نهايی بداند، بله، با مباحث  انس
عرفان تعارض پيدا می كند. مثالً در همين بحث علت و معلول، من 
خودم اين سوال را از عالمه حسن زاده كردم و در كتاب «در محضر 
ــتاد حسن زاده آملی» نوشتم. يك وقتی از ايشان پرسيدم كه شما  اس
ــت يا فالسفه. ايشان فرمودند: فالسفه  نهايتًا حرفتان حرف عرفا اس
ــله  ــله قرار دادند. گفتند اين عالم يك سلس که خداوند را در تَه سلس
ــط ها و اين پايين ها  ــت. اين وس علت و معلولی داره و ته آن خدا اس
ديگر جای خدا نيست. ايشان با حالت مزاح و كنايه می گفتند كه خدا 
ــما اينجاست. ولی عرفا  ــتند و گفتند جای ش را بردند آن عقب گذاش
ــود و وحدت وجود و تجلی، حضور  ــخصی وج با آن بحث وحدت ش
خداوند را در همه هستی تبيين كردند و لذا ايشان می فرمودند، نظر 
من همان نظر عرفاست. يا در بحث حدوث و قدم، ما واقعًا اگر عالم 
ــوی اهللا را حادث بدانيم و به تعبير شما خلق از عدم، بايد  يعنی ما س
كلی سؤاالت را جواب  بدهيم. حاال سوال اين است كه خداوند مثالً 
از نقطه A به بعد عالم را خلق كرد، قبل از نقطه A چرا خلق نكرد. 
ــما می فرماييد از يك نقطه ای عالم را خلق كرد و قبل  عاجز بود؟ ش
ــق نكرد، آيا عاجز بود؟ بخيل بود؟  ــم خداوند بود. پس چرا خل آن ه

حسود بود؟ انقطاع فيض بود؟ يعنی چرا فيضش نرسيد؟ 
سـمات: اين كه عالم نبوده و بعد خلق شده است، هيچ 

مالزمه اى با اين صفاتى كه مى گوييد ندارد.
ــوال را بايد  ــما بياوريد. يعنی اين س ــره يك دليلی بايد ش  باالخ
ــه A به بعد عالم را خلق كرد و  ــواب دهيد که چرا خداوند از نقط ج

قبل از نقطه A  خلق نکرد. باالخره دليلش چه بوده است؟ 
سـمات:حتى اگر ما هيچ جوابى براى اين سؤال نداشته 

باشيم، اثبات قدم عالَم را نمى كند.
ــدم از حدوث،  ــاس ق ــير عالم بر اس ــی اعتراف كنيد كه تفس  ول

معقول تر است.
سـمات: اصال چنين نيسـت. چون آن خدايى كه فلسفه 
و عرفان معرفى مى كنند كه عين اشـيا ء اسـت، آن خدا 
نيست. آن يك موجود مادى نامتناهى است. ماده هر چه 
هم بزرگ باشد و به فرض نامتناهى هم شود، ماده است 

و خداوند ماده و مادى نيست. 
ــا نامتناهی به چه معنا؟ نامتناهی  ــت ام  البته خداوند نامتناهی اس
ــی دارد. ما نامتناهی عددی نمی گوييم.  و تناهی خودش اصطالحات
ــت. خداوند اليتناهی بِما اليتَناهی، عدتًا  كميت و عدد در آنجا نيس
ــت. می گويند خداوند، متناهی   مدتا. نمی گويند خداوند نامتناهی اس

نيست. 
سـمات: خداوند فوق وصف تناهى و عدم تناهى اسـت. 
خود آقايان هم در فلسفه مى گويند تناهى و عدم تناهى 
از اوصـاف كّم اسـت. آقايـان به خاطر آنكـه يك تصور 
نامتناهـى از وجـود خداونـد دارند، گريـزى از اين پيدا 
نكردنـد كه بگويند همه عالم خداسـت. چـون اگر يك 
جايى بگوييم خدا نيست، العياذ باهللا وجود خداوند در آنجا  
اجوف مى شـود. اگر اين تصور نامتناهى از وجود خداوند 
نبود و خداوند را وراى تناهى و عدم تناهى مى دانسـتند، 
به ورطه وحدت وجود و اينكه همه چيز خداست و غير از 

خدا هيچ چيز نيست، گرفتار نمى شدند.
ــت كه خداوند ورای تناهی و عدم تناهی  ــتی اس  اين حرف درس

می است. كَ
سـمات: اصًال حرف اين اسـت كه  تناهى و عدم تناهى 
وصـف كم اسـت و نبايـد موجود ديگرى بـه اين صفت 

متصف شود. 
ــود؛ يعنی هيچ  ــر همين را گفتيم هم الزمه اش همان می ش   اگ

جايی از حضور خداوند پنهان نيست.
سمات: بله پنهان نبودن غير از عينيت وجودى است. 

ــر جايی، در ظاهر و  ــن حضوره دائم يعنی چی؟ يعنی در ه ــا م  ي
باطن اشياء هست. شما هر تعبيری می خواهيد بكنيد.

سـمات: يعنى قدرت و اراده و مشـيت و ربوبيت خداوند 
دائم و فراگير است.

 هو الذی فی السماء اله و فی االرض اله را معنا كنيد.
سمات: يعنى قدرت و ربوبيت و مشيت و الوهيت خداوند 

هم در آسمان است و هم در زمين. 
 خود خداوند چی؟ 

سـمات:  خود خداوند وراى توصيف در مكان و در زمان 
بودن است.

ــر از تعطيل عقل  ــود. اين س  با يك كلمه وراء چيزی حل نمی ش
ــدام بگوييد  ــر آيه ای و روايتی م ــما در ه ــی آورد. يعنی اگر ش در م
ــم و صحبت نكنيم چون ما  ــت يعنی اصالً حرف نزني ورای اينهاس

نمی فهميم.
سمات: اهل بيت عليهم السالم تصريح مى كنند كه شما 
نمى توانيـد بـه ذات خداونـد پى ببريد. بـه همين خاطر 
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توحيـد اهل بيـت عمدتاً توحيد تنزيهى  اسـت و نهى از 
تفكر در ذات هم به همين خاطر است. 

ــت. يعنی  ــبيه اس  ولی آيات و روايات زيادی داريم كه در آنها تش
تنزيه مطلق هم نيست. مثالً می گويد اهللا نور السماوات و االرض. 

سمات: امام رضا عليه السالم در تفسير آيه مى فرمايند: 
هاد الهل السماوات و هاد ألهل االرض. 

ــه تأويل  ــت ب ــا می كنيد، آيا دس ــور را هادی معن ــما ن ــرا ش   چ
می زنيد؟

سمات: بله قطعاً. 
  در ساير موارد هم دست به تأويل بزنيد. 

سـمات: هر جا كه مالك تاويل بود يعنـى دليل عقلى يا 
نقلـى براى دسـت كشـيدن از ظاهر لفظ بود دسـت به 

تأويل مى زنيم.
 عرفا و فالسفه هم برای تاويالتشان مالك دارند.

سـمات: اگر اجازه بدهيد به سـؤال قبلى برگرديم يعنى 
رابطـه عرفا با فلسـفه. بعضى از عرفا  صريحاً فلسـفه 
را تخطئـه مى كننـد و اصـال صحبت از مراتب نيسـت. 
عطار نيشـابورى جزء عرفاست، مى گويد، فاء كفر از فاء 
فلسـفه براى من بهتر اسـت. مثًال جامى از عرفاسـت و 
شـديداً فلسـفه را تخطئه مى كند و بـه عنوان ضاللت و 

يونان زدگى با آن برخورد مى كند. 
ــی آنهايی از عرفا که  ــار و امثال آن ندارم ول ــن كاری به عط  م
ــفه را تخطئه كرده اند، از باب قيل و قال است؛ يعنی می گويند  فلس
ــطحی از حقيقت رسيديم و ديگر طريقت و شريعت  كه ما به يك س
ــت. مخالفت آنها از اين باب است. مثل امام  ــتهلك اس در آنجا مس
ــدم يا فلسفه سر به سر قيل است  ــه بيزار ش كه فرمود من از مدرس
ــده باطل است. مراد  ــفه گفته ش و قال، نه اينكه مطالبی كه در فلس
ــت که از مباحث برهان و علم حصولی و ... عبور كنيم و به  اين اس
ــان همين مسير را طی كردند تا  ــف و شهود برسيم. آنها خودش كش

به اينجا رسيدند.
سـمات: مـا وقتـى كالس اول و دوران ابتدايـى را طى 
مى كنيـم و مى رويـم كالس دوازدهـم. ديگـر ماندن در 
كالس ابتدايى درست نيسـت اما مفهومش اين نيست 
كـه بگوييـم دوران ابتدايـى باطل و غلـط و يا حجاب و 
كفر اسـت. به نظر مى رسد مسئله فراتر از بحث مراتب 

است.
ــفا يك مثالی زده است. می گويد در  ــيخ الرئيس در الهيات ش   ش
اول كار وقتی می خواهند به بچه های مدرسه، نقطه و خط و سطح و 
حجم را ياد بدهند، می گويند نقطه نه عرض دارد و نه طول و عمق. 
بعد خط را تعريف می كنند كه خط، مجموعه بی نهايت نقطه است و 
ــطح می گويند كه سطح، مجموعه بی نهايت خط است و  در مورد س
ــطح است. او می گويد تمام  حجم را می گويند مجموعه بی نهايت س
ــت. چون  ــت يعنی خط، مجموعه بی نهايت نقطه نيس اينها غلط اس
نقطه كه طول و عرض و عمق ندارد. چيز بدون طول كه نمی تواند 
طول درست كند! پس چرا اينها را می گويند، برای آنكه از قوة تخيل 

دانش آموزان استفاده كنند تا اول بچه ها يك مقداری مسئله را درك 
كنند ولی در مراحل باالتر به او می گويند كه آن تعريف باطل است 
ــت. به نظر بنده می رسد كه فلسفه و عرفان  و اصالً تعريف خط نيس
هم همين طور است يعنی اينكه عرفا مثالً گفتند آقا توی آن مطالب 
ــطح نمانيد، از اين باب است. البته نمی خواهم بگويم دقيقًا  و آن س
مثل آن مثال است و حرفهای فلسفه كالًّ از ريشه باطل است. يك 
ــم حصولی بايد طی طريق كند تا به  ــت كه ذهن با عل مرحله ای اس
ــهود و حضور و مكاشفه پيدا  ــد كه نفسش آمادگی ش مرتبه ای برس
كند. وقتی به مكاشفه رسيد، در مرحله پايين ماندن را برای خودش 

نقص می داند.
سـمات: يعنـى در عرفـان، ما بـا علم حضـورى به خدا 

مى رسيم.
 در عرفان عملی بله.

سمات: يعنى خداوند با ذات عارف يكى مى شود؟
 بله همين طور است.

سمات:پس شما هيچ ايرادى به انا    الحق منصور و سخن 
بايزيد كه ليس فى ُجبَّتى اال اهللا نداريد؟

ــی كه آنها  ــه آن حقيقت ــت نه ب ــه ادبيات آنهاس ــرادم ب ــن اي   م
می خواستند بگويند. بايد تقيه می كردند. 

سـمات:: وقتى كه اتحـاد عالم و معلوم شـد، مى گوييم 
انا الحـق. يا به قـول آقاى حسـن زاده آملى بـه جاى ال 
تأُخُذُه ِسنٌَه و ال نَوْم  مى گوييم ال تأخذنى سنه و ال نَْوم. 

چرا ما بايد ملتزم به نتايج مبانى خود نباشيم؟
 من باز هم تكرار می كنم كه حرفهای اينها را بايد درست فهميد. 
ــت كه معنای صحيحی برای آنها پيدا كنم نه  ــعی من بر اين اس س
معنای غلطی. تعجب هم می كنم از بعضی از افراد مانند حضرت عالی 
و ديگران كه چه اصراری داريد بر اينكه حرفهای عرفا را يك جوری 
ــفه را به  ــا كنيد كه از تويش كفر درآيد و يا مثالً حرفهای فالس معن

گونه ای تفسير كنيد كه از آن ارتداد بيرون آوريد.
سـمات: اتفاق فقهاى شـيعه و سـنى بر كفر حالج بود 
و بر اسـاس برخى از روايـات، توقيعى از ناحيه حضرت 
ولى عصر عجل اهللا تعالى فرجه الشـريف بر لعن حالج 
صادر شد. مى خواهم بگويم كه اين َمشى فقهاى ما بوده 

است.
  شما به همه فقها اين نسبت را ندهيد. 

سمات:  عموم فقها چنين برخوردى داشته اند
  عموم فقها هم درست نيست بگوييم. شهرت هم ندارد.

سمات:  بسـيارى از فقهاى كنونى هم اگر وحدت وجود 
را از آنها استفتا كنيد، همين را مى گويند.

ــر حضرت آيت اهللا مكارم حکم کفر را برای قائلين به وحدت   خي
ــان آورده بودند. وقتی آقای حسن زاده شنيدند و  ــاله ش وجود در رس
ــان توضيح دادند كه وحدت وجود اين است، آقای مکارم  برای ايش
ــاله خود برداشتند. پس االن هم  ــتور دادند و آن مسأله را از رس دس
فقهايی هستند كه بعد از تبيين و توجيه مسأله، ديگر فتوای به كفر 
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نمی دهند.
سـمات: مى گوينـد معيـار عرفان شـهود اسـت. ما چه 
معيارى براى صواب و خطاى مكاشفات و شهود داريم. 
انسان ها مى توانند ادعاى هر گونه مكاشفه اى را بكنند.

ــهودی را كه آنها ادعا می كنند بر خالف نص  ــفه و ش  اگر مكاش
باشد و يا بر خالف عقل صريح باشد باطل است و آن مكاشفه يك 

مكاشفه شيطانی است.
سـمات: پـس در فلسـفه هـم همين طـور اسـت. اگر 
فيلسـوفان بـه جايى برسـند كه بر خالف نـص يا عقل 

صريح باشد باطل است.
  بله، اگر بر خالف نص صريح يعنی نصی كه نصوصيت آن تمام 

است چيزی وارد شده باشد، آن مطلب خالف است.
سمات: چرا در بسيارى از مباحث از همان ابتدا به سراغ 

نصوص نرويم؟
 ما از ابتدا به سراغ نصوص می رويم.

سـمات: مى گويند كه  فرق فيلسوف و متكلم  اين است 
كه فيلسوف هيچ تعهدى به هيچ دليلى غير از عقل ندارد، 
بر خالف متكلم كه در كنار تمكين به براهين يقينى عقلى 

خود را متعهد به نص نيز مى داند.
ــون قوانينها مخالفة  ه تك ــفَ لْس ــر مالصدرا نگفت كه تَبت لفَ  مگ

للکتاب و السنة
سـمات: ايـن بيشـتر بـه يـك شـعار مى ماند تـا عمل 

مالصدرا.
ــت. من كه نمی گويم شعار است. اين  ــما می فرماييد شعار اس  ش
يك حقيقت است. به نظر من خود ائمه دستور دادند كه برويد فلسفه 
ــتور خود قرآن است كه برويد فلسفه بخوانيد. اين همه  بخوانيد. دس

آيات افال تعقلون به نظر من دستور به خواندن فلسفه است.
سـمات: خداوند توصيه كرده است كه براى فهم معارف 

حقه  برويم فلسفه را از يونان بياوريم؟
ــت. می خواهم  ــث بعدی اس ــت بح ــت اس ــفه ای درس  چه فلس
ــتور آيات و روايات ما اين است كه برويم فلسفه  بگويم كه خود دس

بخوانيم.
سمات: چرا بسيارى و بلكه اكثريت قاطع فقها و بزرگان 
مـا مانند صدوق، مفيد، عالمه حلى، شـهيد اول، شـهيد 
ثانى، صاحب جواهر، ميرزاى قمى، آيت اهللا بروجردى و 

...فلسفه را نفى مى كنند؟
  آنها با فلسفه ضد دينی مخالفت كردند نه با مطلق فلسفه.

سمات: ضديت بسيارى از آنها با همين فلسفه ارسطو و 
ابن سينا و مالصدرا است.

ــم که تمام آياتی  ــول ندارم و می توانم اثبات كن ــن اينها را قب  م
ــتور به  ــر و تدبر می کنند، همه اينها دس ــتور به تعقل و تفك که دس
ــت و روايات زيادی كه در توحيد صدوق است و  ــفه اس خواندن فلس
ــياری از اينها را آوردند، همين معنا  مرحوم فيض در علم  اليقين بس
ــاند.  مرحوم فيض در صفحه ۵۰ علم اليقينی كه من دارم  را می رس
همان وحدت وجود ابن عربی را به معنای ادق كلمه در عبارت خود 

آورده است.
سمات:  به رسـاله االنصاف ايشان كه در سال هاى آخر 
عمرشـان نوشـته مراجعه كنيد،  مى بينيد كه از فلسفه و 

عرفان توبه كرده است.
  چون به علم حضوری رسيده، توبه ايشان، توبه از علم حصولی 
است.  شما می فرماييد توبه، خود اميرالمؤمنين عليه السالم در دعای 
نوب الَّتی تهتك العصم؛ امام علی  كميل می فرمايد اللهم اغفرلی الذّ
آيا گناه داشته که دارد استغفار می كند.؟! توبه های عرفا هم از همان 

باب است.
سـمات: فيض مى گويد كذبونى، خدعونـى. اين توبه از 

مقوله توبه از مراتب پايين نيست. 
 تفسير همه اينها همين است. چون آنها در قيل وقال بوده اند، از 

آن حرفها توبه می كنند
سـمات: چقدر با اين سخن فالسـفه موافقيد كه فلسفه 

ويژه خواص و دين و شريعت ويژه عوام است؟
 با اين حرف موافق نيستم.

سـمات: هـم ابن سـينا ايـن حـرف را مى گويـد و هم 
مالصدرا.

ــت. اليه هايی از  ــد صحيح نيس ــريعت ويژه عوام باش ــه ش  اينك
ــت و عوام از اين اليه های از شريعت،  ــت عوام اس ــريعت در دس ش
باالتر نمی آيند و االّ شريعت ويژه آنها نيست. من در درس های خود 
می گويم كه خود ائمه و پيغمبر اكرم صلوات اهللا عليهم بزرگ ترين 
ــوفان عصر خود بودند ولی در آن زمان اصطالح فلسفه به كار  فيلس
نمی رفته است و االّ عمق عرفان در دعای عرفه و ابوحمزه ثمالی و 

مناجات  خمسه عشر امام سجاد هست.
سـمات: مالصدرا مى گويد شريعت براى واقفان است و 
حكمت و فلسـفه براى سـايران. يا تعبيرى كه ابن سينا 
دارد كه شريعت طب مرضاست و حكمت و فلسفه طّب 

افراد سالم است. آيا با اين تعابير موافقيد؟
 من اينها را ادبيات خوبی نمی دانم البته می فهمم كه مراد حقيقی 

آنها چه بوده است.
سمات: از ويژگى هاى عرفان، پلوراليسم است. و فلسفه 
هم البته به همين جا منتهى مى شـود. آيا اين پلوراليسم 

را  مى پذيريد؟ 
ــما پلوراليزم در فقه را می پذيريد؟ مگر فقها نظرات متكثر   آيا ش
ــرع يك چيز بيشتر نيست ولی فقها با  ندارند در حالی كه حقيقت ش

يکديگر اختالف فتوا دارند. 
سـمات: فقهـا معتقدنـد كه حكـم اهللا يك چيز بيشـتر 
نيسـت و فقه ما مخطئه است و مصوبه نيست. اين غير 
از پلوراليزمى اسـت كه عرفا مطرح مى كنند. شبسـترى 
مى گويـد، بت پرسـتى هم توحيد اسـت. يكـى از عرفا 
مى گويـد شـيطان، رئيس موحدين اسـت. ابـن عربى 
مى گويد : عقد الخاليـق فى االله عقائدا ـ و انا اعتقدت 
جميع ما عقدوه. (مـردم در باره خداوند عقايد گوناگون 

[و متضادى] دارند اما من به همه آنها باور دارم] 
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ــيطان، مخلوق خداوند  ــت كه آيا ش ــؤالم اين اس   باالخره من س
هست يا نه؟

سـمات: حتماً مخلوق خداسـت ولى بنا بر وحدت وجود، 
نعوذ باهللا شيطان هم خداست.

 بنا بر وحدت وجود نه، بنا بر قرآن چطور؟
سمات: بله مخلوق خداست.
 هر مخلوقی آيت اهللا هست يا خير؟

سـمات: بله. مثال به اين معنا كه شـيطان نبوده است و 
بود شـده است و هر مصنوعى نياز به صانع دارد، از اين 

حيث، شيطان هم آيت خداوند است.
ــت.  ــيطان، آيت خدا اس ــن معنا هم بايد بپذيريد كه ش ــه همي  ب
ــه جوادی آملی همين ها را در  ــن زاده آملی و عالم اتفاقًا عالمه حس
درس های خود می فرمودند كه شما اين را هم بايد بپذيريد ولو آنكه 

از لفظ آن يك مقداری استيحاش داريد.
سـمات: به اين معنايى كه ذكر كردم هيچ استيحاشـى 
نيست. ولى نه به آن معناى وحدت وجودى كه مى گويند، 
شـيطان هم  خداسـت يـا مرتبـه اى از مراتب وجودى 
خداوند اسـت و يا اينكه خداوند در صورت شـيطان هم 

ظاهر شده است.
ــه ما از الفاظ  ــت ك ــتيحاش هايی اس   به نظر من اينها همان اس
ــويم، بايد تفسير كنيم و ببينيم منظور چی  داريم و از معنا دور می ش
ــما اشاره كرديد موافق  ــت؟ من با آن پلوراليزم به معنايی كه ش هس
ــرت در آراء و انظار، در فقه هم  ــرض می كنم كه كث ــتم ولی ع نيس
ــت.  در فلسفه و عرفان هم  ــفه و عرفان نيس ــت و فقط در فلس هس
بنده مخطئه هستم، يعنی مال صدرا هم تالش كرده عالم و حقايق 
ــی كه اصابه بر واقع كرده دو اجر  ــتی را بفهمد، حاال در هر جاي هس
دارد و در جايی كه اصابه به واقع نكرده است باز اجر واحد دارد، چرا 

ما آن را فقط در حوزه فقه بياوريم. 
سـمات: اينكه شبسـترى مى گويد دين در بت پرسـتى 
اسـت، و يـا ابـن عربى مى گويـد من  همه آنچـه را كه 
خاليق و ِفرق در باره خداوند مى گويند تصديق مى كنم، 

غير از مخطئه است. 
  اگر حضرت ابراهيم عليه السالم به خداوند عرض كند كه خودت 
ــان بده. حاال شما حضرت ابراهيم را به صرف عبارتش  را به من نش
نعوذ باهللا محكوم به كفر می كنيد. يعنی از خدا خواسته خودت را به 

من نشان بده، اين چه جور نشان دادن است؟
سـمات: بله و خداوند به حضرت موسـى عليه السـالم 
فرمود: لن ترانى. و حال آن كه بر اسـاس  وحدت وجود 
بايـد خداوند به او مى گفت: سـؤالت بى مورد اسـت؛ به 
خـودت نظر كن؛ تو خودت خدايـى ؛ من و تويى در كار 

نيست يا تو خود حجاب خودى از ميان برخيز و ...
ــما حرفهای انبياء و اولياء را توجيه  ــت كه ش  مقصود من اين اس
می كنيد و حمل بر صحت می كنيد و می گوييد مقصودش اين بوده. 

حرفهای عرفا و فالسفه را نيز حمل بر صحت كنيد.
سمات: اگر با ِمتُد وسيعى كه شما مى فرماييد جلو برويم، 

هيچ كس در اين عالم، حرف بى ربط نزده اسـت و همه 
حرفهاى غلط و بى ربط عالم را مى توان توجيه كرد.

ــروش اينها را جواب دادم و  ــود بنده در نقد پلوراليزم آقای س   خ
نوشتم كه اگر قرار باشد اين پلوراليزم به اين وسعتی كه شما مطرح 

می كنيد درست باشد آن وقت در قرآن سراسر تناقض می بينيم.
سـمات: بحث بسيار طوالنى شـد. از جنابعالى به خاطر 
وقتى كه اختصاص داديد و حوصله اى كه به خرج داديد، 

سپاسگزارم. و آخر دعوانا ان الحمد هللا رب العالمين.
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چهـــــره ها
 جسـتارى در مذهب ابن عربى/ سيد جعفر مرتضى 

عاملى
 بازخوانى مأموريت و نقـش فرهنگى هانرى كربن 

در ايران/  مرتضى رضوى
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جستـارى در مذهــب ابن عـــربى
مترجم: سيد مهدى شاهچراغى

چهره ها 1

       سيد جعفر مرتضى عاملى

ــنده  برجسته شيعه در سال ۱۳۶۴ق، در جبل عامل لبنان ديده به جهان گشود. در  ــيد جعفر مرتضی عاملی محقق  و نويس آيت اهللا عالمه س
سال ۱۳۸۲ ق. جهت تحصيل علوم دينی به نجف اشرف مهاجرت کرد و پس از شش سال به حوزه علميه قم منتقل و بيش از دو دهه در اين 
حوزه به تحصيل، تدريس و پژوهش پرداخت. از وی تاکنون بالغ بر بيست عنوان کتاب منتشر شده است که معروف ترين و گسترده ترين آنها 

کتاب الصحيح من سيرة النبی االعظم(ص) می باشد.  
ــتن و تصحيح ديدگاه ها نسبت  ــالم و نيز پيراس ــيع و معارف قرآن و اهل بيت عليهم الس ــيد جعفر مرتضی در دفاع از حريم تش آثار عالمه س
ــيع، ارزيابی دقيق، ريشه يابی هوشمندانه از حوادث و سير آنها، تحريف زدايی  ــالم جايگاه بلندی دارند. تتبع وس به حوادث و رويدادهای تاريخ اس
ــته آثار استاد  ــای چهره های مزور و فريبگر، از ويژگی های برجس ــت های جعل و تحريف، و افش ــان دادن دس و نماياندن حقايق و واقعيت ها، نش

است.
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اشاره
 «متعصب متن پيش رو ترجمه بخشی از کتاب «ابن عربی، سنی
ــيد جعفر مرتضی عاملی است. نويسنده در اين  نوشته عالمه س
ــيع ابن  ــانی را که قائل به تش ــاب تالش می کند نظريه کس کت
عربی هستند، با مروری بر پاره ای از عقائد و ديدگاه های او که 
در اعتقادات شيعه جايی ندارد، رد کرده و ابن عربی را به عنوان 
ــه همراه با تلخيص صورت  ــنی معرفی کند. اين ترجم فردی س

گرفته است.

ــود، نه فقط به  ــن عربی تأکيد می ش ــنّن اب اينکه همواره بر تس
ــت و القاب  ــت که برای خود قائل اس ــت فضائل و کراماتی اس جه
ــيعه  ــبت می دهد ـ در حالی که در ميان ش و مقاماتی که به خود نس
ــتند که شيعه اندکی از اينها را برايشان قائل نيست ـ و  بزرگانی هس
ــت که وی به شيعه وارد می کند و  همچنين نه به خاطر اتهاماتی اس
در تشکيک در عقائد شيعه تالشهايی به خرج می دهد، و نيز نه برای 
ــت و عقائدی که به آنها ملتزم  ــته اس مبانی ای که او به آنها دلبس
ی نمی کند بلکه به دليل مطالب و نکاتی است  ــت و از آنها تخطّ اس
ــح و تأکيد دارد. در  ــياری از کتاب هايش بدان تصري ــه وی در بس ک
اينجا به بعضی از آنها به عنوان نمونه اشاره می کنيم، البته نه از اين 
باب که تمام ديدگاه های او را مورد نقد قرار دهيم، بلکه فقط بعضی 
ــوی عده ای) همخوانی  ــيع او (از س از عقايدش را که با ادعای تش

ندارد، ذکر می کنيم:

آفرينش حضرت آدم
ــرد قبضه ای خاک  ــی می گويد: خداوند تعالی امر ک ــن عرب ۱. اب
ــرای اين کار ملک  ــالم را بيافريند. ب ــد تا از آن آدم عليه الس بياورن
الموت به زمين هبوط کرد. در آن زمان ابليس در زمين بود. خداوند 
تعالی، ابليس و جمعی از مالئکه را در زمين به خالفت گماشته بود 

و آنها مدت زمان طوالنی در زمين به عبادت مشغول بودند...
ــتی خاک برداشت، که ابليس  ملک الموت از همه نقاط زمين مش
بر آن قدم گذاشته بود. وقتی گلِ وجود آدم سرشته شد و آدم از آن 
ــود که ابليس بر آن گام زده بود  ــکل گرفت، نفس آدم از خاکی ب ش
ــود. نفس، آنچه از  ــی که ابليس بر آن راه نرفته ب ــب او از خاک و قل
ــده بود کسب  خباثت ها و رذائل را که از لمس پای ابليس حاصل ش
کرد و از آنجا بود که نفس جايگاه شهوات و عيش و نوش و تسلّط 
ــطه قدم گذاشتن ابليس بر  ــهوات بر آدم شد. اين ها همه به واس ش
ــت آدم بود. و نيز از آنجا بود که ابليس بر آدم (ع) تکبر  خاک سرش

ورزيد...۱
  تعّدد قديم 

ــود: در عالم عقل  ــای ديگری ياد آور می ش ــن عربی در ج ۲. اب
ــت قديم ديگری وجود داشته باشد و خداوند نباشد. تقدم  محال نيس
ــموع نيست وگرنه از  وجود ديگری بر وجود ذات پروردگار، فقط مس

جهت عقل مانعی ندارد.۲
و روشن است که اين گفتار در عقايد شيعه نيست.

ــأله علم خداوند به غير خودش، ابن  ۳. قديحی می گويد: در مس
ــور که در جای خودش به  ــت، همانط عربی قائل به تعدد قديم هاس

آن تصريح دارد.
جبر و كسب

ــود و  ۴. ابن عربی می گويد: در عالم وجود، بندگی و عصيان، س
ــد تبارک و تعالی آن را  ــت مگر آنکه خداون زيان و از اين قبيل نيس
ــد و چگونه می شود آنها را اراده نکرده باشد در حالی  اراده کرده باش

که خودش آنها را به وجود آورده است...
ابن عربى سخن را تا جايى پيش مى برد كه مى گويد:

ــيت و حکمت و  ــان، طاعت و عصيان همگی به مش ــر و ايم کف
اراده خداوند است.۳

ــی در تصرف ندارد و فقط  ــن می گويد: بنده هيچ نقش ۶. همچني
ــت به حسب آنچه او اراده می کند. از انسان در  در تصرف خداوند اس
ــت که  ــرک يا عدم ترک چيزی، کاری بر نمی آيد. بلکه مجبور اس ت

مختار باشد، اگر مؤمن باشد.۴

ــد: خداوند بعضی بندگان را از گناهانی که ارتکابش  ۷. او می گوي
ــان مقدر و محتوم گرديده است آگاه می کند، پس آنها به  برای ايش
خاطر شرمی که از خدا دارند زودتر مرتکب آن معصيت ها می شوند تا 
ــان سنگينی نکند  بتوانند زودتر توبه کنند(!) تا اينکه باری بر دوشش
ــت معاصی نجات يابند و با توبه، گناهان را تبديل به ثواب  و از ظلم

کنند، به همان اندازه ای که توبه کرده اند.
وحدت وجود

ــوی [از کتاب فصوص الحکم] گفته  ۸. ابن عربی در فصّ موس
ــت که به اين صورت ظاهر شده  ــت: فرعون عين حق تعالی اس اس

است و اين عبارت اوست:
ــن است؛  ــخن فرعون که می گويد: «أنا ربکم االعلی»، روش س
ــتم  می کند، دست  ــت در صورت فرعون. ظلم و س او عين حق اس
ــکل و  ــا را قطع می کند با عينيت وجودی حق تعالی، اما به ش و پاه
ــيدن به مراتبی که بدون اين کارها به آن  صورت باطلش، برای رس

ابـن عربـى يـاد آور مى شـود: در عالم 
عقل محال نيسـت قديـم ديگرى وجود 
داشـته باشـد و خداونـد نباشـد. تقدم 
وجـود ديگرى بر وجـود ذات پروردگار، 
فقط مسموع نيست وگرنه از جهت عقل 

مانعى ندارد.
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نمی رسد.۵
ــيا و هو  ــبحان من أظهراالش ــات نيز می گويد: «س در اول فتوح
ــد آورد حال آنکه  ــيا را پدي ــت پروردگاری که اش عينها» «منزه اس

خودش عين آن اشيا است.»
ــت. برخی تالش  ــوع، طوالنی و فراوان اس ــخن در اين موض س
ــب با صراحت  کرده اند تا کالم ابن عربی را به تأويالت غير متناس
کالمش برگردانند. ما نمی خواهيم وارد اين مقوله بشويم تا به وسيله 
اين تأويالت، بهانه ای برای انکار واضحات درباره آنچه به تشيع او 

مربوط می شود، داده شود. 
تكليف مااليطاق 

ــت: تکليف مااليطاق عقالً جايز است و عالوه بر  ۹. او گفته اس
دليل عقلی، مشاهده و نقل نيز به آن کمک می کند.۶

مجازات تبرئه شده
ــده است ظلم  ــی که از گناه پاک ش ــت: کيفر کس ۱۰. گفته اس
نيست. ابن عربی نسبت دادن معاقبه برئ از گناه را به خداوند، امری 
صحيح می داند. چون مالک حقيقی خدای متعال است، عقوبت برئ 

ظلم نيست.۷
انكار حسن و قبح عقلى 

ــرع ثابت  ــين و تقبيح فقط در ش ــن عربی می گويد: تحس ۱۱. اب
است...۸

حکمت الهی
۱۲. او گفته است: بر خداوند واجب نيست که مراعات بهترين ها 

را کند.۹
تجسيم اسرائيلى

۱۳. ابن عربی از عرش و کرسی و قدمهای خداوند، در بيشتر از 
يک مورد روايت می کند...۱۰

۱۴. همچنين روايت او مبنی بر اينکه هردو دست خداوند دست 
راست می باشد،۱۱ تبارک و تعالی.

۱۵. حديث آفرينش آدم با صورت خدا۱۲،تبارک و تعالی و حديث 

خلق حوا از استخوان دنده آدم۱۳، که اين برگرفته از تورات است.
ــش را در آتش قرار  ــد: خداوند پاي ــن روايت می کن ۱۶. همچني
می دهد... و تالش می کند اين حديث را تأويل کند و آن را از حالت 

فشار و تنگنا خارج نمايد.
ــن روايت را معتبر می داند که: پروردگارم را در  ۱۷. ابن عربی اي

بهترين صورت ديدم. او اين روايت را صحيح می داند.
ــود که: دندان کافر در جهنم  ۱۸. و نيز اين روايت را يادآور می ش
 ــت و کثافات پوستش چهل ذراع، آن هم به ذراعِ دست مثل اُحد اس

پروردگار و از اين قبيل حرف ها...۱۴
اسالم آوردن شيطان پيامبر (ص)

ــول خدا  ــن عربی حديثی را قبول دارد که به زعم آن، رس ۱۹. اب
(ص) شيطانی داشت که خداوند او را برای غلبه بر آن شيطان کمک 

کرد و او مسلمان شد.۱۵
هروله الهى

وجل نسبت می دهد،  ۲۰. او حديثی را که هروله را به خداوند عزّ
ــر می کند: مراد اثبات اين  ــپس او اين گونه تقري تصديق می کند. س
ــد زيرا  ــت که در خور جالل او باش صفت برای خداوند به نحوی اس

کسی او را به درستی نمی شناسد. 
ــت  ــا معقول بودن هروله، به اين دليل اس ــد: و ام ۲۱. او می گوي
ــه نمی فهمند مخاطب قرار  ــطه آنچ که خداوند اهل زبان را به واس
ــبت به  ــکل آن نس ــت، اما صورت و ش نمی دهد. هروله معقول اس
ــت و همچنين تمام چيزهايی که خداوند خودش  خداوند مجهول اس

را به آنها توصيف می کند.۱۶
و اين گفتار از همان الطائالتی است که علمای عقايد و متکلمين 

سنی و وهابی به آن معتقد هستند.
نزول خداوند به آسمان دنيا

۲۲. ابن عربی اين روايت را تصديق می کند که: خداوند تعالی هر 
شب به آسمان دنيا نزول می کند، در يک سوم انتهايی آن.۱۷

ــث را انکار کرده و  ــالم جاعالن اين حدي ــل بيت عليهم الس اه
بيان داشته اند که آنها کالم را از موضعش تحريف کرده اند. روايت 

ابـن عربى اين روايت را تصديق مى كند 
كه: خداوند تعالى هر شب به آسمان دنيا 

نزول مى كند، در يك سوم انتهايى آن.
اهـل بيت عليهم السـالم جاعـالن اين 
حديـث را انـكار كرده و بيان داشـته اند 
كـه آنهـا كالم را از موضعـش تحريـف 

كرده اند. 

ابـن عربى در فـّص موسـوى [از كتاب 
فصـوص الحكـم] گفته اسـت: فرعون 
عين حق تعالى اسـت كه به اين صورت 

ظاهر شده است و اين عبارت اوست:
سـخن فرعون كـه مى گويد: «أنـا ربّكم 
االعلى»، روشن است؛ او عين حق است 
در صورت فرعون. ظلم و سـتم  مى كند، 
دسـت و پاهـا را قطع مى كنـد با عينيت 
وجودى حق تعالى، اما به شكل و صورت 
باطلـش، بـراى رسـيدن بـه مراتبى كه 

بدون اين كارها به آن نمى رسد.
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ــد که مردم می گويند پيامبر(ص)  ــده که از امام رضا (ع) سؤال ش ش
فرموده اند: خداوند متعال هر شب به آسمان دنيا نزول می کند، اين 
چگونه است؟ امام رضا (ع) فرمودند: خداوند منحرف کنندگان کالم 
ــوگند پيامبر(ص) آنچه را مردم  ــش را لعنت کند. به خدا س از موضع
ــد تعالی در ثلث پايانی  ــت: خداون می گويند نگفته، بلکه فرموده اس
ــب، فرشته ای را به آسمان دنيا می فرستد و همچنين شبهای  هر ش
ــته امر می کند که ندا دهد:  ــه در ابتدای آن. خداوند به آن فرش جمع
ــت که به او عطا نمايم؟ آيا توبه کننده ای هست که  ــائلی هس آيا س
توبه اش را بپذيرم؟... امام در ادامه فرمودند: منادی تا طلوع فجر به 
کارش ادامه می دهد. وقتی فجر طلوع کرد به جايگاهش در ملکوت 

آسمانها باز می گردد.۱۸
ــورد اين حديث چنين  ــاب احتجاج از امام کاظم (ع) در م در کت
آمده است: خداوند نزول نمی کند و احتياجی به نزول به آسمان دنيا 
ندارد۹۱... حديث امام کاظم (ع) طوالنی است و امام در آنجا با دالئل 

عقلی، تحريف آنها را باطل می کند.
اكاذيب ثالثه نسبت به حضرت ابراهيم(ع)

ــخن او پيرامون  ــات مکيه به س ــاب فتوح ــن در کت ۲۳. همچني
ــرت ابراهيم(ع) طبق  ــه گانه ای که به حض اکاذيب و دروغهای س

روايات اهل سنت، نسبت داده شده بر می خوريم.۲۰ 
ــنت  و نيز به گفتارهايی در مورد معاصی انبيای الهی که اهل س
ــأن پيامبران الهی به دور است،  ــبت می دهند و از ش ــان نس به ايش

اشاره شده است.
ديدار خداوند در آخرت

ــود که خداوند در روز قيامت بر جميع  ۲۴. ابن عربی يادآور می ش
ــود. خداوند می گويد: أنا ربکم، من پروردگار  مخلوقات متجلی می ش
شما هستم. خاليق می گويند: از تو به خدا پناه می بريم، ما منتظريم 

تا خدايمان بيايد.
ــما و خدايتان  ــان می گويد: آيا بين ش خداوند جلّ و عال به ايش
ــه. خداوند به صورتی  ــيد؟ گفتند: بل ــت تا او را بشناس عالمتی هس
ــپس مخلوقات  ــند. س ــانه او را بشناس ــود تا بدان نش متحول می ش

می گويند: أنت ربنا، تو پروردگار مايی.
ــجود می کند. هيچ کس و هيچ  چيز  ــان را امر به س خداوند ايش
باقی نماند مگر اينکه سجده می کند و کسانی که از روی ترس و ريا 
کاری سجده می کنند خداوند آنها را در طبقه بيچارگان قرار می دهد. 
ــت به زمين می افتد.  ــجده کند از پش هرکس که اراده   می کند تا س
ــوره قلم می فرمايد:  ــت که خداوند متعال در آيه ۴۲ س اين چنين اس

يوم يکشف عن ساق و يدعون الی السجود فال يستطيعون.۲۱
ــادی را از رؤيت خدا  ــوارد زي ــت، ابن عربی م ــن دس  ۲۵. از اي
ــی نيز عنوان  ــار آن تفاصيل عجيب و غريب ــد و در کن ــان می کن بي
ــت که از عقايد  ــن و واضح اس می نمايد.۲۲ و اين گونه مطالب روش

شيعه نمی باشد.
سـعادت كسـى كه هرگز عمـل خيرى انجـام نداده 

است
ــه روايتی از عثمان که در کتب صحاح  ــن عربی با توجه ب ۲۶. اب
ــنت آمده است، استدالل می کند کسی که فقط توحيد عقلی  اهل س
را پذيرفته، حتی اگر هيچ عمل خيری انجام ندهد، در پيشگاه خداوند 

خوشبخت و متنعم است.۲۳ 
شيفتگى ابن عربى به اسرائيليات احمد سبتى

۲۷. او می گويد: احمد سبتی فرزند اميرالمؤمنين هارون الرشيد- 
ــه را روزه می گرفت و به  ــش روز هفت ــه به تعبير ابن عربی- ش البت
ــغول بود. وقتی به روز شنبه می رسيد، برای کسب روزی  عبادت مش

ابن عربـى مى گويد: اگر نـص وارده در 
مورد مشـركين و نيز در مورد كسـى كه 
شرك را سـنت كرد نبود، شفاعت براى 
هر كسـى كه اقرار به وجود خدا دارد ولو 
اينكه موحد نباشـد عموميـت مى يافت. 
پـس بـراى مشـرك نوعـى از توحيـد 
مى باشد كه من مى گويم توحيد در مرتبه 
عظماى الوهيت. چون مشرك، شريك را 

شفيع براى خداوند قرار مى دهد.
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ــؤال كرد: چرا فقط  ــود در باقى ايام هفته، فعاليت مى كرد. از او س خ
ــنبه را به اين كار مى پردازى؟ پاسخ داد: خداوند متعال ابتداى  روز ش
ــه پايان داد. پس آن  ــنبه قرار داد و در روز جمع ــت را روز يكش خلق
ــادت قرار دادم. در تمام اين  ــنبه تا جمعه) را براى عب روزها (يك ش
روزها هيچ زمانى براى راحتى و حظ نفس من وجود ندارد و خداوند 
ــراى تالش جهت تقوا قرار داد. همچنين  ــام طول اين روزها را ب تم
ــنبه خلق كرده نظر  ــبحان به آنچه در روز ش ــر جمعه، خداوند س ه
ــپس دراز مى كشد و يك پايش را روى ديگرى مى اندازد  مى كند، س
و مى گويد: أنا الملك، من پادشاهم. اين روز را شنبه نام مى گذارم و 
ــبت) يعنى راحتى و به همين دليل خداوند خبر داده است:  شنبه (س
شنبه روزى است كه از خستگى آفريدن و خلق دست مى كشد، البته 

راحتى از خستگى و ناتوانى آنطور كه براى ما مى باشد نه...
ابن عربى مى گويد از زيركى و اراده احمد سبتى تعجب كردم(!). 
از او پرسيدم: در زمان تو، قطب چه كسى است؟ احمد سبتى گفت: 

من، حاال خداحافظى كن و برو.24
ــود كه ابن  ــخص مى ش ــهاى كتاب براى ما مش در بعضى بخش
ــل بوده، مخصوصًا آنجايى كه  ــبتى مقاماتى قائ عربى براى احمد س
ــرائيليات  ــد: زيركى او، مرا متعجب كرده... البته به دليل اس مى گوي
باطله. تعجب ابن عربى از زيركى او،  تعجب ما را نيز بر مى انگيزد!

جاودانگى در بهشت است نه در جهنّم
ــد از پايان زمان  ــل آتش جهّنم بع ــن عربى مى گويد: اه 28. اب
ــمول فضل و  موازنه عمل آنها با عذاب الهى، در خود جهنم هم مش
رحمت الهى مى شوند، به گونه اى كه احساس درد و عذاب در آتش 
ــود. البته آنها از جهّنم خارج نمى شوند، نه در  ــته مى ش از آنها برداش
ــدن روح از اعضا و جوارح آنها به  آنجا زنده اند نه مرده و با خارج ش
ــبيه بيهوشى مى روند... و گروهى هم بعد از چشيدن عذاب  حالتى ش
ــى كه در  ــت قرار مى گيرند  مثل كس ــى، به طور خيالى در بهش اله
خواب چيزى مى بيند... همانطور كه خداوند مى فرمايد: كلّما نضجت 
جلودهم (نساء/56) و همانطور كه ما در اين مورد، بيهوشى را به كار 
ــوند زيرا وقتى  ــم. در زمان نضج و تبديل، دردها پنهان مى ش مى بري
زمان انضاج پايان مى يابد آتش در حق ايشان فروكش مى كند. آنها 
ــتند كه وارد جايى مى شوند ولى اهل آنجا  در آتش مثل كنيزى هس
ــان را در آنجا مى ميراند كه اثر آتش  ــتند. خداوند به شكلى ايش نيس

ــخن به كمال و تمام در  ــان حس نمى كنند... اين س را در بدن هايش
صحيح مسلم ذكر شده و اين از فضل خدا و رحمت اوست.25 

ــت و آن اينكه: چرا خداوند كسانى را  ــؤال باقى اس اينجا اين س
كه استحقاق ماندن در آتش جهّنم را ندارند در آنجا نگاه مى دارد؟ و 
اگر بقاى آنها به اختيار و اصرار آنهاست، چه توجيهى بر آن اختيار و 
اصرار وجود دارد؟ و آيا ايشان به زور و اجبار و ناچار از اراده الهى در 
ــت پس براى چه به ايشان تخفيف  آنجا مى مانند؟ اگر اين گونه اس
ــى و تخدير به سبب تخفيف و به صورت  مى دهد؟ و اگر اين بيهوش
ــود؟ و  ــبب قبل از عذاب مؤثر واقع نمى ش ــت چرا اين س طبيعى اس

بسيارى از اين سؤاالت كه محتاج دليل است.
ــد از آتش  ــى كه به آخرت مى رس 29. همچنين او مى گويد: كس
خارج مى شود. از كسانى كه پيامبر (ص) بر ايشان مبعوث شده است 
ــقى نمى شود، ولو اينكه در  هيچ موحدى در آتش باقى نمى ماند و ش

آتش باشد كه او هم به بركت اهل بيت به برد و سالم مى رسد.26
30. و نيز مى گويد: اما اهل آتش، پس بازگشت و خاتمه امرشان 
ــش بعد از پايان  ــتند. چون صورت آت ــت ولى در جهنم هس نعيم اس
ــرد و  ــر از اينكه بر اهل جهنم س ــاره اى ندارد غي ــدت عقاب، چ م
ــت اهل جهنم بعد  ــت. بهش ــالمت گردد و اين همان نعيم آنهاس س
ــيدند، همان بهشت ابراهيم خليل اهللا است  ــان رس از اينكه به حقش
ــم خليل (ع) با رؤيت آتش  ــد. ابراهي هنگامى كه در آتش انداخته ش

شيرينى احساس كرد و با آن انس گرفته بود.27
ــابقه مسلمانى است حتى با  ــى كه داراى س 31. او مى گويد: كس
وجود گناهان كبيره وارد جهنم نمى شود زيرا در طول مسلمانيش در 

حيات دنيا، غير از كلمه «ال اله اال اهللا» نگفته است.28
توحيد مشرك و بهشت او

ــركين و نيز  32. ابن عربى مى گويد: اگر نص وارده در مورد مش
ــى كه شرك را سنت كرد نبود، شفاعت براى هر كسى  در مورد كس
كه اقرار به وجود خدا دارد ولو اينكه موحد نباشد عموميت مى يافت. 
پس براى مشرك نوعى از توحيد مى باشد كه من مى گويم توحيد در 
ــرك، شريك را شفيع براى خداوند  مرتبه عظماى الوهيت. چون مش
ــداهللا (يونس/18)  ــفعاُءنا عن ــرار مى دهد. آنها مى گويند: هوالء ش ق
ــم اّال ليقربونا الى اهللا ُزلفى(زمر/3)...  ــه گفته اند: ما نعبده همچنانك
مشرك، خداوند را در بزرگى واحد مى داند و براى شريك اين مرتبه 

ابن عربى: رسـول خدا صلّى اهللا عليه [و 
آله] و سـلم رحلت كرد در حالى كه هيچ 
نّصى بـر خالفت بعـد از خـودش براى 
كسـى نيست و كسى را معين نكرد. اين 

امر به دليل علم او بود...

 ابـن عربـى: وقتـى پيامبـر(ص) رعل و 
ذكـوان و عصيه (بت هاى زمان جاهليت) 
را نفريـن مى كـرد كسـى بـه او گفـت: 
خداوند تو را براى اهانت و لعنت مبعوث 
نكرده، بلكـه تو را رحمت براى جهانيان 
مبعوث كـرده و براى عذاب برنيانگيخته 

است... .
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را قائل نيست، چون شريك را شفيع براى خدا قرار مى دهد، در حالى 
ــركين، رايحه اى از توحيد  ــفيع حاكم نيست... پس براى مش كه ش
ــت و به خاطر همين رايحه - اگرچه از جهنم خارج نمى شوند-  هس
ــباب رنج و عذابشان، نوعى  ــت خداوند متعال در همان اس بعيد نيس
ــت و راحت را نيز قرار داده و منضم كند. پايين ترين حد متنعم  نعم
ــه در گرماى  ــه جاى آن هايى را ك ــت ك ــردن اهل جهنم اين اس ك
دوزخند با جاى كسانى كه در سرماى زمهريرند به نوبت عوض كند 
تا هركدام از آنها تا اندازه اى لذت ببرند همان گونه كه تا اندازه اى 

از توحيد بهره داشته اند. بن عربى سخن را به اينجا مى رساند كه:
ــركين  ــده كه با آنچه در مورد عذاب و تنعيم مش «نصى وارد نش
ــد. پس امكان صحت و اصالت آن  ــته باش بيان كرديم منافات داش
وجود دارد و در شريعت آنچه به حكم ما كمك مى كند قول خداوند 
ــيى» (اعراف/156)، همچنين  ــعت كّل ش ــت كه«و رحمتى وس اس

«رحمتى سبقت غضبى».29
ايمان فرعـون و اينكه 

او طاهر و مطّهر است
۳۳. ابن عربی می گويد: زن 
فرعون به او در مورد موسی (ع) 
ــن لی و لک.  ــت: انّه قرة عي گف
ــی  ــه برکت وجود موس ــس ب پ
چشم زن فرعون - به کماالتی 
ــد- روشن  که برايش حاصل ش

گشت، همانطور که گفتيم.
ــم  چش ــی  موس ــن  همچني
روشنی فرعون نيز بود، به خاطر 
ــدن  ــی که هنگام غرق ش ايمان
خداوند به او عطا کرد و جان او 
را پاک و مطهر گرفت، در حالی 

ــد روح او را در حال  ــود او نبود، زيرا خداون ــچ ناپاکی در وج ــه هي ک
ــالم  ــب کند و اس ايمانش گرفت قبل از اينکه چيزی از گناهان کس
ــتان را نشانه  ــت... و خداوند اين داس موجب صرف نظر از ماقبل اس
ای بر عنايتش بر هر کسی که بخواهد قرار داد تا کسی از رحمت او 

نااميد نشود، زيرا از رحمت خدا مأيوس نمی شود، مگر کافران...۳۰
ــالم  ــت اس ــخن با ادله ای که حاکی اس و ما می گوييم: اين س
ــودی ندارد مخالف است،  ــدت و سختی، نفع و س آوردن در حال ش
ــت.  ــده اس ــدن رد ش همچنين اينکه ايمان فرعون در حال غرق ش
ــدين. ــد می فرمايد: اآلن و قد عصيت قبل و کنت من المفس خداون

(يونس/۹۱) همچنين می فرمايد: فلما رأو بأسنا ...(غافر/۸۴-۸۵)
و نيز روايات اهل بيت عليهم السالم هم بر آن داللت دارند...

ــت که فرعون و همراهانش، ائمه و  ــده اس و در آيات تصريح ش
رهبران به سوی جهنم بوده اند و خداوند تعالی در اين دنيا برايشان 

لعنت و در قيامت ايشان را از تقبيح شدگان قرار داده است.
ــت چه معنی  ــس حکم به ايمان او و اينکه او پاک و مطهر اس پ

دارد؟!
مؤمن در عصيانش مأجور است

ــک، عمل  ــت و بدون ش ۳۴. ابن عربی می گويد: ايمان اصل اس
ــب گناه خالص  ــذا مؤمن اصال مرتک ــت و له ــرع بر اين اصل اس ف
ــت را درهم می آميزد. پس مخلط همان  نمی گردد بلکه گناه و طاع
ــری نافرمانی کرد در  ــر مؤمن در ام ــت. پس اگ گناهکار مؤمن اس
ــت. و ايمان واجب  ــت به اينکه آن کار گناه اس عين حال معترف اس
ــت، پس مؤمن در عين عصيانش مأجور است و ايمان قوی تر از  اس

معصيت است.۳۱
سهو النبى (ص) و كوتاهى او

ــول خدا (صلی اهللا  ۳۵. ابن عربی می گويد: و اما نصيحت به رس
عليه و آله)؛ اگر در زمان پيامبر(ص) کسی از صحابه چيزی برخالف 
ــی، پيامبر (ص) را  ــان زياد غفلت دارد - صحاب ــد - انس از او می دي
ــر(ص) با قصد بود پس  ــا جايی که اگر فعل پيامب ــه می کرد، ت متنب
ــود، ولی اگر  ــروعی ب آن حکم مش
ــی بود از آن  ــر فراموش فعل او از س
ــت. اين از سرخيرخواهی  بر می گش
ــول خدا (ص) است. مثالً  برای رس
ــان در نماز چهار رکعتی؛  سهو ايش
سالم در رکعت چهارم واجب است 
ــالم  ــان در رکعت دوم س ــه ايش ک
دادند. به پيامبر(ص) اين امر را خبر 
ــان برگشتند و نمازشان  دادند و ايش
ــهو به  ــجده س ــام کرده دو س را تم
ــی بود از اين  ــا آوردند. اين روايت ج

موضوع و امثال اين روايت...
و لهذا خداوند متعال پيامبرش را 
به مشاوره با صحابی در اموری که 
به ايشان وحی نمی شود، امر کرد. پس هرگاه پيامبر (ص) از ايشان 
مشورت می خواست بر آنها واجب می گرديد که به مقتضای دانش و 
علمشان و مصالحی که به نظرشان می رسيد به آن حضرت مشاوره 
ــزول پيامبر(ص) در جنگ بدر  ــد و چنين نيز می کردند. مثل ن بدهن
ــت و نصيحت صحابی و امر ايشان بر  ــر چاه هايی که آب نداش بر س
ــوی پيامبر. همچنين  رف چاه های آب و قبول اين نصيحت از س تصّ
ــگ بدر هنگامی که  ــيران جن ــتار اس نصيحت عمربن خطاب در کش

سخن آنها به ميان آمد...۳۲
پيامبر (ص) جانشينى معين نمى كند

۳۶. ابن عربی می گويد: رسول خدا صلّی اهللا عليه [و آله] و سلم 
ــی بر خالفت بعد از خودش برای  ــت کرد در حالی که هيچ نصّ رحل
کسی نيست و کسی را معين نکرد. اين امر به دليل علم او بود...۳۳
خداوند تورات را خودش، با دست خود نوشته است

۳۷. ابن عربی می گويد: از خصوصيات موسی، سخنوری و تورات 

ابن عربى طبق روايتى كه مى گويد: قولوا: 
اللهـم صل على محمـد و على آل محمد 
كمـا صليت علـى ابراهيـم و آل ابراهيم، 
بيـان مى كنـد: از ايـن حديـث افضليت 
ابراهيـم (ع) [بر پيامبر اسـالم] روشـن 
مى شـود. زيرا كـه از خداوند مى خواهيم 
كه بر پيامبر (ص) درود فرستد همانطور 

كه بر ابراهيم درود مى فرستد!
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بود. خداوند چهار هزار سال قبل از اينكه آدم را خلق كند، تورات را 
با دست خود نگاشته بود.34

كعبه و بيت المقدس
ــوت اولويت دارد كعبه  ــد: خانه اى كه بر ديگر بي 38. او مى گوي
ــجد االقصى چهل سال فاصله  ــاختن كعبه و مس ــت و ميان س اس
ــرائيل از دخول در  ــرگردانى و تيه بنى اس بود كه اين زمان، مّدت س

مسجداالقصى مى باشد...35
ــط  ــت واّال خانه كعبه توس ــخن از القاءات علماء يهود اس اين س
ــاخته شده و سپس توسط نبى خدا ابراهيم(ع) تجديد  حضرت آدم س
ــجداالقصى را نيز آل داود بعد از هزار سال  ــت... و مس ــده اس بنا ش

شروع به ساختن كردند.
تخطئه رسول خدا (ص)

39. ابن عربى مى گويد: وقتى پيامبر(ص) رعل و ذكوان و عصيه 
ــى به او گفت: خداوند  (بت هاى زمان جاهليت) را نفرين مى كرد كس
ــه تو را رحمت براى  ــت و لعنت مبعوث نكرده، بلك ــو را براى اهان ت

جهانيان مبعوث كرده و براى عذاب برنيانگيخته است... .36
ــده  ــى را كه براى او برانگيخته ش او در جاى ديگر مى گويد: كس
اى از رحمت من طرد مكن ولو اينكه كافر باشد. چون براى رحمت 

مبعوث شده اى...37
ــول خدا  ما مى گوييم: در اين موضوع لطمه واضحى به مقام رس
ــتباهى به او نسبت داده شده كه  ــده است، زيرا راه اش (ص) وارد ش
ــت و خداوند با توضيحاتى او را از  موجب دخالت خداوند گرديده اس
ادامه اين كار منع كرده است و تعريف و توضيح ابن عربى درجايگاه 

غيرصحيح و غيرواقعى آن جارى شده است.
ختم واليت محمدى(ص) 

ــود كه: واليت پيامبر خاتم(ص) در  ــن عربى ياد آور مى ش 40. اب
زمان خود او پايان يافت و بعد از او هيچ ولّى نمى باشد همانطور كه 

بعد از او هيچ پيامبرى نيست.38
اين كالم در جايى است كه در زمان غيبت و تا روز قيامت، امام 
ــت. و هر  مهدى (عج) صاحب واليت محمدى(ص) به تمام معناس
ــت و در راه خدا دام  ــن ادّعا كند دروغگو و مفتر اس ــس غير از اي ك

مى گستراند... . 

شيطاِن رانده شده و اولياء
ــوى ولى مى آيد و انجام  ــيطان به س 41. ابن عربى مى گويد: ش
ــكل هاى مختلف  طاعات را به او القاء مى كند و آن طاعات را به ش
درآورده از طاعتى به طاعت برتر رهنمون مى شود. در اين حال، ولّى 
ــروع به انجام آن مى كند و چون  اثرى از هواى نفس  نمى بيند و ش
ــيطان از او راضى   ــت ش ــيطان گرفته اس از روى جهالت آن را از ش
ــود. و اگر ولّى نشانه اى از خداوند در آن طاعت ببيند آن بهتر  مى ش
ــت... شيطان به هيچ وجه قادر نيست در الهامات و تجليات الهى  اس
ــر (ص) در حق  ــت كه پيامب ــوء بگذارد. به همين دليل اس ــر س تأثي
ــه با او بود - مى گويد: خداوند به او  ــيطانش - موكلى كه هميش ش
كمك كرد و او مسلمان شد يعنى تسليم او شد و جز به خير و نيكى 

امر نمى كرد.39
استدالل به كار ابن عمر؛ رستگارى با اقتدا به شخص 

فاسق
ــيعه اين است كه در نماز جماعت نمى توان به  42. از امتيازات ش
شخص فاسق اقتدا كرد و قول به جواز در اين حكم فقط در مذاهب 
اهل سنت مى باشد. ابن عربى در اين مسأله به نظر اهل و گروهش 
ملتزم است، او مى گويد: ما ديده ايم كه اولياء خدا به شخص فاسق 
اقتدا مى كنند و نزد خداوند برايشان نفعى مى باشد و اين اقتدا سببى 
براى نجات ايشان است. امامت فاسق صحيح است. عبداهللا بن عمر 

ــت. پس هر  ــق او نيس ــكى در فس به حّجاجى اقتدا كرد كه هيچ ش
ــت و قائل به توحيد خدا در الوهيت بود  ــى كه ايمان به خدا داش كس
پس خداوند متعال، اجّل از آن است كه او را حقيقتًا فاسق بنامد، اگر 
ــدن او از امر معينى حتى كم، در لغت «فاسق»  چه به دليل خارج ش
ــود. مادام كه كسى را كافر ننامند، معاصى و گناهان در  ناميده مى ش

امامت او تأثير ندارد.40 
نسيان پيامبر(ص) و حافظه أبّى

ــلم   ــر صلى اهللا عليه و آله و س ــى مى گويد: پيامب ــن عرب 43. اب
ــود از اُبّى  ــده و زبانش بند آمده ب ــخن گفتن مان ــه در س هنگامى ك
پرسيد: چرا زبان مرا باز نمى كنى؟ (يعنى چرا كمكم نمى كنى؟) چون 

و نيـز گفته اسـت: پايـان واليت خاصه 
پيامبـر صلـى اهللا عليـه [و آلـه] و سـلم 
متعلـق به مـردى همنام اوسـت، نه آن 
مهـدى نامى كه معروف اسـت و عده اى 
منتظرش هسـتند، چرا كه او (مهدى) از 
فاميل و ريشـه حسى اوست در حالى كه 
خاتميـت واليت خاصه ربطى به نسـبت 
فاميلـى نـدارد بلكه ريشـه در خلقيات و 

اخالقيات دارد.

 ابن عربى: من هنگام عروج به آسمان، 
علـى را در درجـه پايين ترى نسـبت به 
ابوبكـر، عمـر و عثمـان ديـدم. هنـگام 
برگشـت بـه او گفتم: چگونه تـو در دنيا 
ادعـاى برترى بـر آنها را داشـتى، حال 
آنكه مى بينم در درجه پايين ترى نسـبت 

به ايشان هستى؟... .
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اُبّى حافظ قرآن بود ... .41 
ــده محترم را به اين مطلب معطوف  ــت كه نظر خوانن نيازى نيس
ــم كه معنا ندارد اُبّى بداند و پيامبر (ص) فراموش كند، زيرا بنابر  كني

مذهب حّقه، پيامبر (ص) از سهو و خطا و فراموشى معصوم است.
برترى ابراهيم (ع) بر پيامبر ما (ص) 

ــی طبق روايتی که می گويد: قولوا: اللهم صل علی  ۴۴. ابن عرب
محمد و علی آل محمد کما صليت علی ابراهيم و آل ابراهيم، بيان 
ــالم] روشن  می کند: از اين حديث افضليت ابراهيم (ع) [بر پيامبر اس
ــر پيامبر (ص) درود  ــد می خواهيم که ب ــود. زيرا که از خداون می ش

فرستد همانطور که بر ابراهيم درود می فرستد.۴۲ 
و ما می گوئيم: نمی دانيم چگونه برای ابن عربی، افضليت ابراهيم 
ــت. اين درودها مماثل و شبيه به هم هستند و  ــن شده اس (ع) روش
ــت، بلکه برتری برای  دليلی بر افضليت اين بر آن يا عکس آن نيس
ــن می شود... . ما توقع داشتيم که ابن  هر کدام از دليل ديگری روش
عربی راهی را با تالش و کوشش بيابد که به تساوی آن دو (عليهما 
ــد. اين مقدمات به  ــالم) بيانجامد، نه اينکه ابراهيم(ع) برتر باش الس

اين نتيجه نمی رسد.
يهود را نه تصديق مى كنيم و نه تكذيب

ــنبه از  ــن عربی می گويد: طبق گفته يهود، خداوند روز ش ۴۵. اب
ــتراحت می کند. به پشت می خوابد  ــده و اس آفريدن و خلق فارغ ش
ــا الملک... .  ــری می اندازد و می گويد: أن ــک پايش را روی ديگ و ي
خداوند متعال در مقابل اين کالم می گويد: و ما قدروا اهللا حق قدره 
ــت، پس ما  (انعام/۹۱). يهود می گويد اين مطلب در تورات آمده اس

نه تصديق می کنيم و نه تکذيب....۴۳
در حالی که خداوند حکم به تزوير آنها و دروغ بستن آنها به خود 
ــت و خود آيه باال تکذيبی است برای آنها و اعتراضی است  کرده اس

به گفته های باطل ايشان.
عيسى (ع)، خاتِم واليت عاّمه

ــن عربی همچنين ادعا می کند که واليت به طور کلی به  ۴۶. اب
ــود و ختم واليت محمدی صلی اهللا عليه  ــی (ع) منتهی می ش عيس
ــت که از ريشه و اصل و نسب  ــلم از آن مردی از عرب اس و آله و س

شريفی برخوردار می باشد.
و نيز گفته است: پايان واليت خاصه پيامبر صلی اهللا عليه [و آله] 

و سلم متعلق به مردی همنام اوست، نه آن مهدی نامی که معروف 
ــتند، چرا که او (مهدی) از فاميل و  ــت و عده ای منتظرش هس اس
ــت در حالی که خاتميت واليت خاصه ربطی به  ــی اوس ــه حس ريش

نسبت فاميلی ندارد بلکه ريشه در خلقيات و اخالقيات دارد.
ــود: مقصود ابن عربی از آن مرد عرب که  قيصری ياد آور می ش

او را خاتم واليت می داند، خودش می باشد.۴۴ 
و در اين ادعا رد بر خدا و رسول اوست. زيرا واليت تا روز قيامت 
ــت به رسول خدا صلی اهللا عليه و آله و به ائمه طاهرين  منحصر اس

صلوات اهللا و سالمه عليهم اجمعين...
ابن عربی علی عليه السالم را به دروغگويی متهم می کند

ــمان، علی را در درجه  ــد: من هنگام عروج به آس ۴۷. او می گوي
ــبت به ابوبکر، عمر و عثمان ديدم. هنگام برگشت به  پايين تری نس
او گفتم: چگونه تو در دنيا ادعای برتری بر آنها را داشتی، حال آنکه 

می بينم در درجه پايين تری نسبت به ايشان هستی؟... .۴۵ 
دعاى ختم صحيح بخارى

۴۸.ابن عربی در دعايی در باب آخر فتوحات مکيه می گويد:
ــمعنا خيراً  و اطعنا خيرًا ! و ارزقنا اهللا العافيه و أدامها لنا  الّلهم اس
ــوی و وفقنا لما تُحب و ترضی ! (ربنا ال  ــع اهللا قلوبنا علی التق و جم

تؤاخذ نا ان نسينا .... فانصرنا علی الکافرين) (بقره/۲۸۶)
ــول خدا صلی اهللا  ــن دعا را در خواب از رس ــپس می گويد: اي س
عليه[و آله] و سلم شنيدم ، بعد از اينکه کسی کتاب صحيح بخاری 
را برايشان قرائت می کرد، در پايان ايشان به اين عبارات دعا کردند. 
ــروره و باب اجياد  ــال ۵۹۹ در مکه بين باب خ ــرا در س ــن ماج و اي
ــر می خواند مرد صالحی به نام  ــی که صحيح را برای پيامب بود. کس
ــانی بود ، همان کسی که کتاب االحياء  محمدبن خالد صدفی تلمس

ابی حامد غزالی را برای ما قرائت کرد.۴۶
وضوى ابن عربى

۴۹. نياز به توضيح نيست چون هر کسی فرق ميان وضوی اهل 
ــنت و شيعه را می داند. شيعه در وضو پاهايش را نمی شويد و فقط  س
ــت پا، مسح می شود، همچنين  ــتان تا پش ظاهر آن را از نوک انگش
ــوی ابن عربی  ــح نمی کند و ... لکن وض ــها را مس ــيعه دور گوش ش
ــباهتی به وضوی شيعه ندارد بلکه عين وضوی اهل سنت بود، او  ش
ــت و به مسح جلوی سر اکتفا نمی کرد بلکه دور  پاهايش را می شس

گوش هايش را نيز مسح می کشد...۴۷

ابن عربى تصريح مى كند به اينكه بدعت هايى كه غير از رسول خدا َصلّى اهللا َعليه [وآله] آنها را مشروع 
كرده اند، سـنت هاى مشـروعند. مانند آنكه او بدعت نماز تراويح و غيرآن را صحيح مى داند. او مى گويد: 
سنت ها بر دو گونه اند: سنتى كه پيامبر(ص) به آن امر مى كند، يا نسبت به آن تشويق مى كند يا خودش 
آنرا انجام مى دهد و اّمتش را در انجام آن مخيّر مى سـازد و ديگرى سـنّتى كه كسـى از امت آن را ابداع 
مى كند و ديگران از او تبعيت مى كنند، پس براى كسى كه آن عمل را مبدع بوده اجرى است و براى كسى 

كه به آن عمل كرده هم اجرى است.
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ابن عربى حكم به قياس را جايز مى داند
ــی می گويد: در اتخاذ قياس به عنوان دليل و اصل  ۵۰. ابن عرب
ــت، در بعضی  ــاس در معقوالت وجهی اس ــت، برای قي اختالف اس
مواضع، قوت اخذ آن بر ترک آن ظاهر می شود و در مواضعی ظاهر 
ــت، به اخبار آحاد  ــال دليل مقطوعی بر آن نيس ــود. با اين ح نمی ش
ــت. با اينکه مفيد علم واقع نمی شود ولی بر بهره گيری از  شبيه اس

آن اتفاق شده است. 
ــت و قياس مثل علم است  علم، اصلی از اصول اثبات احکام اس

چون روشن است و شکی در آن نيست.
نزد ما اگر درباره خودم قائل به قياس نشوم، من حکم به قياس 
ــی که اجتهاد می کند، چه به اشتباه چه به صواب، جايز  را برای کس
ــا رود، اثبات  ــم مجتهد را اگر چه به خط ــارع حک می دانم، چون ش

می کند و او مأجوراست...
ــات قياس از کتاب يا  ــود اينکه مجتهد به دليلی برای اثب اگر نب
ــتفاده کند، جايز نبود که به  ــنت يا اجماع يا هر اصلی از آنها، اس س

آن حکم شود...
ــا در حکم نظری نزد مصنف، قياس جلی قوی تر از خبر  چه بس

واحد صحيح در داللت بر حکم باشد... .۴۸
تا جايی که می گويد:

ــاله فرعی) ناچاريم که به حکم الهی شرعی دست پيدا  ما در(مس
کنيم حتی اگر همه راه ها بسته باشد. ملجأ ما اصل است و اصل نظر 
و نگاه عقلی است. وقتی قواعد اثبات اين اصل را که کتاب و سنت 
ــت بررسی می کنيم به واسطه اين نگاه عقلی، قياس که اصلی از  اس
ــود. برای رسيدن به حکم آنچه  ــت ثابت می ش اصول ادله احکام اس
ــت معقول قياس  ــت به يک عل ــکوت مانده بر آنچه منطوق اس مس
ــارع نيز همين باشد. در مواقع  ــت که مقصود ش می کنيم، بعيد نيس
ــرورت، وقتی نصّ معينی نداريم بين آنها جمع می کنيم. اين کار  ض

(قياس) مذهب ما در اين مسأله است.۴۹
عمل به خبر شارب خمر در هنگام هوشيارى او

ــق را تجويز می کند، حتی از شارب الخمر  ۵۱. او اخذ خبر از فاس
هنگامی که هوشيار شود... .۵۰

اجماع فقط اجماع صحابه
ــه بعد از  ــط اجماع صحاب ــد: اجماع فق ــی می گوي ــن عرب ۵۲. اب

ــلم می باشد نه غير آن. و اجماع  پيامبرخدا صلی اهللا عليه [و آله] وس
در غير زمان صحابه، اجماعی نيست که به آن حکم شود.۵۱

پيامبر (ص) بشر است و اگر دستورى نباشد متابعت 
نمى شود

ــه وآله را الزم  لّی اهللا علي ــر صَ ــی تبعيت از پيامب ــن عرب ۵۳. اب
نمی داند مگر اينکه امری برآن باشد.

ــت  ــت، در حرکت اس ــر اس ــالم بش او می گويد: پيامبر عليه الس
ــت همانگونه که  ــنود اس ــت، خوش ــر متحرک اس ــور که بش همانط
ــان بشر که خشمناک  ــود و غضب می کند به س ــنود می ش بشرخوش
می شود؛ پس تبعيت از او در افعال لزومی ندارد مگر اينکه بر اين کار 

دستوری داشته باشيم.۵۲
بدعت ها، سنت هاى مشروعه 

۵۴. او تصريح می کند به اينکه بدعت هايی که غير از رسول خدا 
ــنتهای مشروعند.  ــروع کرده اند، س لّی اهللا عليه [وآله] آنها را مش صَ
ــر آن را صحيح می داند. او  ــاز تراويح و غي ــد آنکه او بدعت نم مانن
ــنتی که پيامبر(ص) به آن امر  ــنت ها بر دو گونه اند: س می گويد: س
می کند، يا نسبت به آن تشويق می کند يا خودش آنرا انجام می دهد 
ــازد و ديگری سنّتی که کسی از  و امتش را در انجام آن مخير می س
ــد و ديگران از او تبعيت می کنند، پس برای  ــت آن را ابداع می کن ام
کسی که آن عمل را مبدع بوده، اجری است و برای کسی که به آن 

عمل کرده هم اجری است.۵۳
استحسان

۵۵. ابن عربی پيرامون مشروعيت استحسان می گويد:
لّی اهللا عليه [وآله] و سلّم شرايع  ــنتهای بعد از رسول خدا صَ از س

ابـن عربـى مى گويد: در اين روز دو مغنيه (زن آواز خوان) داخل خانه رسـول خـدا َصلّى اهللا َعليه 
وآله شدند و در آنجا مشغول آواز خواندن شدند و رسول خدا َصلّى اهللا َعليه وآله و سلم نيز گوش 
مى دادند. ابوبكر صديق رضى اهللا عنه وقتى داخل شد بر آن دو تغير و تندى كرد. رسول خدا َصلّى 

اهللا َعليه وآله و سلم به او گفت: ابوبكر ايشان را رها كن، امروز روز عيد است.

 همه كتاب فتوحات مكيه بر مبناى صحاح 
و ديگر كتب اهل سـنت مى باشـد. در آن 
هيچ اشاره اى به كافى و ديگر كتاب هاى 
شيعه نشده است. او به احكام شرعى كه 
به روايات اهل بيت عليهم السالم مستند 
است، استدالل نمى كند. به استثناء آنچه 
اهل سنت از امام على(ع) نقل كرده اند... 
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ــان نزد فقها که شافعی رحمه اهللا،  ــنه است. همان استحس مستحس
ــان کند، مشروعيت بخشيده  ــی که استحس درباره آن می گويد: کس
ــافعی رضی اهللا  ــت. فقها از جهت مذموم آن را اخذ کرده اند و ش اس
ــروعه آن سخن گفته است، کسی متوجه منظور  عنه، از حقيقت مش

آن نمی شود.
ــان می کندـ   ــه استحس ــی ک ــد: کس ــخن او به اينجا می رس س
ــنه ای را وضع کند ـ يعنی آن را قانون می سازد و  ــنت حس يعنی س
ــروعيت می دهد. و يا عجبا از مردمی که کالم و سخن شافعی را  مش

در اين مورد نمی فهمند... .۵۴  
صلوات او بر همه صحابه

۵۶. عبارت آخر او در فتوحات مکيه اينگونه است:
ــيدنا محمد خاتم النبيين، و علی آله و صحبه  و صلی اهللا علی س

اجمعين.
ــن است شيعيان فقط بر خوبان صحابه درود می فرستند که  روش
آنها هم کم هستند و بين ايشان کسانی که با امام علی عليه السالم 
ــب کرده اند؛ پس  ــانی که حق او را غص ــتند يا کس جنگيده اند نيس
ــوند به صلوات بر طلحه و زبير و معاويه و ديگرانی که  راضی نمی ش
با علی عليه السالم جنگيده اند؛ همچنين بر کسانی که در يوم العقبه 
ــی اهللا عليه وآله را رم دادند، همچنين بر عبداهللا بن  لّ ناقه پيامبر صَ

أبی، حکم بن ابی العاص و غير آنها...
غيرت پيامبر(ص)

۵۷. او از روز عيد می گويد: در اين روز حبشی ها در مسجد رسول 
ــغول بودند، و پيامبر  ــلم، به بازی مش لّی اهللا عليه وآله و س ــدا صَ خ

ــه رضی اهللا عنها پشت  ــتاده بود و به آنها نگاه می کرد و عايش ايس
سر ايشان بود...۵۵

لّی اهللا عليه وآله می باشد ولو  آيا اين عمل در خور رسول خدا صَ
ــن موضوع غيرت. در حالی  ــدگاه اجتماعی بدون در نظر گرفت از دي
ــول خدا (ص) غيرت مندترين بشريت است؟ آيا مسجد جای  که رس

بازی کردن حبشی ها می باشد؟
غناء در خانه رسول خدا (ص)

ــن روز دو مغنيه (زن آواز خوان)  ــن عربی می گويد: در اي ۵۸. اب
لّی اهللا عليه وآله شدند و در آنجا مشغول  ــول خدا صَ داخل خانه رس
لّی اهللا عليه وآله و سلم نيز گوش  آواز خواندن شدند و رسول خدا صَ
می دادند. ابوبکر صديق رضی اهللا عنه وقتی داخل شد بر آن دو تغير 
لّی اهللا عليه وآله و سلم به او گفت: ابوبکر  و تندی کرد. رسول خدا صَ

ايشان را رها کن، امروز روز عيد است.۵۶
شرك ابوطالب

لّی اهللا عليه وآله و سلم دستور به غسل  ۵۹. او می گويد: پيامبر صَ
عمويش ابوطالب داد، در حالی که او مشرک بود.۵۷

ــت! و برای چه پيامبر (ص)  ما نمی دانيم اين امر چگونه بوده اس
به غسل دادن يک مشرک امر کرده اند؟!

لّی اهللا عليه وآله ،  ۶۰. در صحيح مسلم از ابن عباس از پيامبر صَ
آمده است: آسان ترين عذاب بر اهل جهنم برای ابوطالب می باشد، 

که در پاهايش، نعلين هايی است که مغزش درون آنها می جوشد.
سپس ابن عربی در پی اين کالم می گويد:

ــی که در محبتش قدم صدق داشته و اوامر  نگاه کن عاقبت کس
ــه و قبول می کرده لکن در اين امور، هم ترس از مردم  را می پذيرفت
ــت و بعد از مرگش حقيقتش ظاهر  ــان داشته اس و هم، اميد به ايش
ــش... حکمت اينکه مغزش در  ــت به صورت آتش در نعلين هاي گش
نعلين هايش می جوشد، روايتی است در صحيح: آيا شما را آگاه سازم 
ــدای امور و عمود آن، و باالترين نقطه آن جهاد در راه  از رأس و ابت
ــود که ابوطالب در جهاد در رکاب رسول  ــت)... معلوم می ش خدا (اس
ــتر بوده ولی تدين  ــلم از همه مردم بيش لّی اهللا عليه وآله و س خدا صَ
ــته و اين جنگها از ترس رسوايی بوده و اين ترس از  به دينش نداش
غير خدا موجب احباط و افساد جهاد او شده است... اين چنين است 
حقيقت خوف از غير خدا و آن نعلين های پر از آتش؛ همچنين ذوب 
ــرش، و در نهايت تباهی و نابودی  ــدن مغزش و آتش و لهيب س ش

او...۵۸
ــوره قصص: انک التهدی من احببت  ۶۱. او درباره آيه ۵۶ از س
ــرای همت و تالش، اثر و  ــاء، می گويد:... قطعا ب و لکن اهللا من يش
ــت و هيچ کسی در همت کامل تر، برتر وو قوی تر از  نتيجه ای اس
ــلم نمی باشد. اين همت واالی  لّی اهللا عليه وآله و س ــول خدا صَ رس
پيامبر هيچ تأثيری در اسالم عموی او ابوطالب نداشته است. آيه ای 

که ذکر شد در همين رابطه نازل شده است...۵۹
عدالت اهل مذاهب اهل سنت

ــنت بر آن اصرار دارند، حکم به عادل  ۶۲ . از اموری که اهل س

ابن عربى به استحباب روزه روز عاشورا 
حكم و در بسـيارى از موارد بر آن اصرار 
مى ورزد و اخبار اهل سـنت را كه درباره 

آن وارد شده يادآور مى شود.

ابن عربى مى گويد: كسـى كه شب قدر 
را بيدار باشد و بر آن موفق شود، خطاب 
تحريم بر او مسـتور مى شـود و شـرعاً 
[ همـه امور] بـر او مباح مى شـود. هيچ 
كارى انجـام نمى دهـد مگـر آنكه مباح  
است، زيرا خداوند متعال به فحشاء امر 

نمى كند.

www.ebnearabi.com پژوهشى درباره ابن عربى ، عرفان و تصوف



ــت، و ابن عربی تعرض به هيچ يک از ايشان  بودن همه صحابه اس
ــت را صحيح نمی داند،  ــب اس ــان منتس درباره چيزهايی که به ايش
ــپاه و ورود به  ــان و فرماندهی س ــروج آنها بر امام عصرش ــی خ حت
ميدان جنگ با امام و کشته شدن دهها هزار نفر... و حال اينکه ابن 
ــی نفس اين موضوع را به صورت قطعی و قوی بيان می کند به  عرب
ــک و تجاوز به هر کدام از صحابه را جايز  ــه ای که هر گونه هت گون

نمی داند.
ــن به حتی بعض  ــی خود را از توهي ــی غضب و ناراحت ــن عرب اب
ــبت به حقيقت گناهانی که  ــه اعالم می کند، با تجاهل نس از صحاب
ــتار مؤمنان و شورش عليه  ــده اند مثل کش بعضی از آنها مرتکب ش

امام زمانشان...
ــت: ای ولی من (ای پيامبر(ص)) به خدا  ۶۳. ابن عربی گفته اس
ــب و دشنام عيسی عليه السالم و بعضی  قسم به گوش برادرت، س

صحابه گرام رسيده است.۶۰ 
ــان در مورد نماز عيد  ــخنان ايش ــان و معاويه و س ۶۴. او از عثم

چنين می گويد:
ــان (صحابه) رضی اهللا عنهم، جميل است، و هيچ  گمان به ايش
ــتن ايشان نيست، اگر چه بعضی از ايشان در  راهی برای کنار گذاش
مورد بعضی ديگر سخن گفته اند، آنها خودشان می دانند. وارد شدن 
در مشاجرات آنها به ما ربطی ندارد. ايشان اهل علم و اجتهاد هستند 
ــخن می گويند. ايشان هر چه اجتهاد کنند،  و از زمان پيامبر (ص) س

چه درست چه غلط، مأجورند.۶۱
اهل سنت، اهل حق هستند

ــنت تصريح دارد؛۶۲ و  ــن عربی به حقانيت مذهب اهل س ۶۵. اب
معلوم است کسی که اهل سنت را حق می داند، شيعه نيست.

نسبت دادن کالم علی (ع) به ديگران 
۶۶. در بسياری از موارد، ابن عربی کالم و سخنان اميرالمؤمنين 

علی عليه السالم  را به ديگران نسبت می دهد.
به عنوان مثال، او می گويد:

ــر) رضی اهللا عنه گفت: چيزی نمی بينم مگر آنکه  صديق (ابوبک
قبلش خدا را می بينم...

ــزی نمی بينم مگر آنکه  ــی اهللا عنه گفت: چي ــر) رض فاروق(عم
همراهش خدا را می بينم...

ــه: چيزی نمی بينم مگر  ــده ک از عثمان رضی اهللا عنه روايت ش
آنکه بعدش خدا را می بينم...

ــان روايت کرده که: چيزی نمی بينم مگر آنکه نزد آن خدا  از ايش
را می بينم...۶۳

ــبت می دهد، همان  يافتيم که مثال آخر را به عمر بن خطاب نس
که می گويد: لو کُشف الغطاء، ما ازددت يقينًا.۶۴

ــخنان قبلی از امام علی عليه السالم  با اينکه اين کالم، مانند س
می باشد.۶۵

اسناد روايات اهل سنت
ــه را بخاری روايت می کند معتبر می داند و  ۶۷. همچنين او آنچ

رواتی مانند ابوهريره و امثال او را، ثقه می داند.۶۶
به كتب شيعى اشاره نمى كند

ــای صحاح و ديگر کتب  ــاب فتوحات مکيه بر مبن ۶۸. همه کت
اهل سنت می باشد. در آن هيچ اشاره ای به کافی و ديگر کتاب های 
شيعه نشده است. او به احکام شرعی که به روايات اهل بيت عليهم 
السالم مستند است، استدالل نمی کند. به استثناء آنچه اهل سنت از 

امام علی (ع) نقل کرده اند... .
بدعت روزه روز عاشورا

۶۹. او به استحباب روزه روز عاشورا حکم و در بسياری از موارد 
ــده  ــنت را که درباره آن وارد ش بر آن اصرار می ورزد و اخبار اهل س

يادآور می شود.۶۷
درك شب قدر و اسقاط محّرمات

۷۰. ابن عربی می گويد: کسی که شب قدر را بيدار باشد و بر آن 
موفق شود، خطاب تحريم بر او مستور می شود و شرعًا [ همه امور] 
بر او مباح می شود. هيچ کاری انجام نمی دهد مگر آنکه مباح  است، 

زيرا خداوند متعال به فحشاء امر نمی کند.۶۸

پى نوشت ها:
۱. شجرة الکون، ص ۸۳ - ۸۲
۲. فتوحات مکيه، ج ۱ ص ۲۰۱

۳. مجموعه رسائل ابن عربی (مجموعه اول)، ص ۳۰۱-۳۰۲
۴. فتوحات مکيه ج ۵ ص۲۷۲
۵. فصوص الحکم ص ۲۱۱ 
۶. فتوحات مکيه ج۱ ص ۱۸۳

۷. همان.
ــی- الردود و النقود،  ــه ج۱ ص ۱۸۳ تحقيق ابراهيم مدکور وعثمان يحي ــات مکي ۸. فتوح

صفحه ۱۰۴
۹. همان.

۱۰. فتوحات مکيه ج ۲ ص۳۶۲ (و غير آن)، تحقيق ابراهيم مدکور و عثمان يحيی
ــه ج ۱۱ ص ۱۸۴ ، تحقيق ابراهيم مدکور  ــم ص ۱۴۴ و فتوحات مکي ــوص الحک ۱۱. فص

و عثمان يحيی
ــوص الحکم ص ۱۹۹ و فتوحات مکيه ج ۱۱ ص ۲۵۸ ، تحقيق ابراهيم مدکور و  ۱۲. فص

عثمان يحيی- مجموعه رسائل ابن عربی (مجموعه دوم)، ص ۳۹۹-۴۰۰
۱۳. الردود و النقود، ص ۳۶۲

۱۴. فتوحات مکيه، ج ۲، ص ۱۱۴-۱۱۷
۱۵. الردود و النقود، ص ۳۹۴-۳۹۳ 

۱۶.فتوحات مکيه ج۵ ص ۲۳۷ تحقيق ابراهيم مدکور و عثمان يحيی
ــه ج ۴ ص ۱۹۵ و ج۶ص ۱۱۷ تحقيق ابراهيم مدکور و عثمان يحيی-  ــات مکي ۱۷. فتوح

فصوص الحکم ص ۱۱۱- مجموعه رسائل ابن عربی(مجموعه ثالثه)ص ۳۳۴
۱۸.توحيد صدوق ص ۱۷۶-بحار ج ۳ ص ۳۱۴ از امالی و عيون اخبارالرضا(ع)

ــی ج ۱  ــد ص ۱۸۳ ج ۱۸- کاف ــار ج ۳ ص ۳۱۱- توحي ــاج ج ۲ ص ۳۲۷- بح ۱۹.احتج
ص ۱۲۵ 

۲۰. فتوحات مکيه ج۴ ص ۴۵۹ تحقيق ابراهيم مدکور و عثمان يحيی
۲۱. فتوحات مکيه ج ۴ص ۴۶۲ تحقيق ابراهيم مدکور و عثمان يحيی

۲۲. فصوص الحکم ص ۸-۱۸۴- فتوحات مکيه ج۱ص ۲۲۳و ج ۵ ص ۸۳-۸۷ تحقيق...- 
ــائل ابن عربی- مجموعه رسائل ابن عربی (مجموعه ثانيه)  کتاب الجالله ص ۸-۹ از رس

ص ۳۹۷-۳۹۶. 
۲۳. فتوحات مکيه ج۴ ص ۴۶۳ تحقيق ابراهيم مدکور و عثمان يحيی

۲۴. فتوحات مکيه ج۹ ص ۲۲۷-۲۲۶ تحقيق ابراهيم مدکور و عثمان يحيی
۲۵. فتوحات مکيه ج۴ ص ۴۰۳ تحقيق ابراهيم مدکور و عثمان يحيی
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۲۶. فتوحات مکيه ج۱۳ ص ۱۴۸ تحقيق ابراهيم مدکور و عثمان يحيی
۲۷. فصوص الحکم ص ۱۶۹

۲۸. فتوحات مکيه ج۸ ص ۱۰۸- ج۴ ص۴۷۰-ج۷ ص ۳۹۳-۳۹۲ تحقيق ابراهيم مدکور 
و عثمان يحيی

۲۹. فتوحات مکيه ج۸ ص ۱۰۰-۹۹ تحقيق ابراهيم مدکور و عثمان يحيی
۳۰. فصوص الحکم ص ۲۰۱

۳۱. فتوحات مکيه ج ۸ ص ۲۳۲ تحقيق ابراهيم مدکور و عثمان يحيی
۳۲. الوصايا ص ۶۵-۶۶

۳۳. فصوص الحکم ص ۱۶۳
ــق ابراهيم مدکور و عثمان يحيی- الرود و النقود  ــات مکيه ج۱۲ ص ۱۴۰ تحقي ۳۴. فتوح

ص ۳۵۴
۳۵. فتوحات مکيه ج۱ ص ۱۳۲ تحقيق ابراهيم مدکور و عثمان يحيی

۳۶.مجموعه رسائل ابن عربی(مجموعه اولی) ص ۱۴۵
۳۷.فتوحات مکيه ج ۵ ص ۲۷۲ تحقيق ابراهيم مدکور وعثمان يحيی

۳۸. فتوحات مکيه ج ۳ص ۱۷۷
۳۹. فتوحات مکيه ج ۷ ص ۴۴۲-۴۴۳

۴۰. فتوحات مکيه ج ۶ ص ۴۲۵
۴۱. فتوحات مکيه ج۶ ص ۴۴۶
۴۲. فتوحات مکيه ج۸ ص ۱۷۴

۴۳. فتوحات مکيه ج۷ ص ۹۸-۹۹
۴۴. منهاج البراعة ج ۱۳ ص ۲۷۰

۴۵. منهاج البراعة ج۱۳ ص ۳۷۸-۳۷۹
ــه الکبری در مصر- الوصايا ص  ــه ج ۴ ص ۵۵۲ طبع دارا الکتب العربي ــات مکي ۴۶. فتوح

۲۷۵-۲۷۴- الروح المجرد ص ۲۵۲-۲۵۳.
۴۷. مجموعه رسائل ابن عربی (مجموعه ثانيه) ص ۳۰۵- فتوحات مکيه جايی که از اسرار 

طهارت در سفر پنجم روايت می کند، طبع ۱۹۹۷ ميالدی مکتبه العربيه القاهره... 
۴۸ .فتوحات مکيه ج ۱۳ ص ۴۴۶- ۴۴۵ تحقيق ابراهيم مدکور و عثمان يحيی
۴۹ .فتوحات مکيه ج ۱۳ ص ۴۴۹- ۴۴۸ تحقيق ابراهيم مدکور و عثمان يحيی
۵۰ .فتوحات مکيه ج ۱۳ ص۴۵۴- ۴۵۳ تحقيق ابراهيم مدکور و عثمان يحيی

۵۱ .فتوحات مکيه ج ۱۳ص ۴۶۰  تحقيق ابراهيم مدکور و عثمان يحيی                
۵۲ .فتوحات مکيه ج ۱۳ص ۴۶۳ تحقيق ابراهيم مدکور و عثمان يحيی
۵۳ .فتوحات مکيه ج ۱۳ص ۳۸۹ تحقيق ابراهيم مدکور و عثمان يحيی

۵۴ .فتوحات مکيه ج ۱۳ ص ۴۹۲-۴۹۱ تحقيق ابراهيم مدکور و عثمان يحيی
۵۵ . فتوحات مکيه ج ۷ص ۴۶۱  تحقيق ابراهيم مدکور و عثمان يحيی

۵۶ . فتوحات مکيه ج ۷ ص ۴۶۲-۴۶۱ تحقيق ابراهيم مدکور و عثمان يحيی
۵۷ . فتوحات مکيه ج ۷ ص ۴۷۸-۴۷۷ تحقيق ابراهيم مدکور و عثمان يحيی 

۵۸ . مجموعه رسائل ابن عربی (مجموعه ثانيه) ص ۴۳۸-۴۳۹-۴۴۰ 
۵۹ . فصوص الحکم ص ۱۳۰ 

۶۰ . مجموعه رسائل ابن عربی (مجموعه اولی) ص ۱۵۲-۱۵۳ 
۶۱ . فتوحات مکيه ج ۷ ص۴۵۹-۴۵۸ تحقيق ابراهيم مدکور و عثمان يحيی 

۶۲ . فتوحات مکيه ج ۳ ص۱۰۷  
ــات ج ۶ ص۲۳۴و ج ۸ ص ۴۵۱و ج ۹ ص۱۲۸  ــارت االلهام ص۲ ،فتوح ــالم باش ۶۳ . أع

تحقيق ابراهيم مدکور و عثمان يحيی  
۶۴ . مجموعه رسائل ابن عربی (مجموعه) ص۲۰۵  

ــتدرک  ــوب ج ۱ ص ۳۱۷ و منتهی المطلب ج ۳ ص۴۴ و مس ــهر آش ۶۵ . مناقب ابن ش
سفينةالبحار ج ۵ ص۱۵۹و مصادر جدًا زياد ديگر.  

۶۶ . فتوحات مکيه ج ۹ ص ۱۵۲-۱۵۳  
۶۷ . فتوحات مکيه ج ۹ ص ۲۳۳و ۳۰۰ و ۳۰۲و ۳۰۳و ۳۱۰-۳۰۵  

۶۸ . فتوحات مکيه ج ۴ ص ۴۵۱
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 آيت اهللا حاج شيخ مرتضی رضوی فرزند ارشد شيخ 2چهره ها
محمد حسين رضوی در ۲۶ دی ماه سال ۱۳۲۶ شمسی 
در خانواده ای فرهنگی، مذهبی و روحانی چشم به جهان 
ــود. پدر بزرگش مرحوم آيت اهللا حاج شيخ عباسقلی  گش
ــيخ رضا قلی رضوی  رضوی و جدش مرحوم آيت اهللا ش

(اورموی) از فقهای برجسته زمان خود بودند. 
مرتضی رضوی در اواخر سال ۱۳۴۰ پس ازتحصيل 
ــهر مقدس قم  ــی به ش ــوم مقدمات ــی و عل دوره ابتداي
ــزرگ به تحصيل  ــاتيد ب ــت نمود و در محضر اس عزيم
ــالمی پرداخت: دروس فلسفه و منطق  علوم و معارف اس
را نزد بزرگانی چون انصاری شيرازی، شهيد دکتر مفتح 
ــتاد شهيد مرتضی مطهری گذراند و فقه و مکاسب  و اس
ــل لنکرانی و آيت اهللا جعفر  ــر آيت اهللا فاض را در محض
ــبحانی و درس «خارج» را مدتی نزد آيت اهللا داماد، و  س
آنگاه از کالس درس خارج مرحوم آيت اهللا گلپايگانی و 
آيت اهللا ملکوتی بهره مند شد. رضوی پس از بازگشت از 
قم تا پيروزی انقالب اسالمی ضمن فعاليتهای سياسی، 
ــالمی و تدريس و تفسير قرآن و نهج  به تبليغ معارف اس
البالغه در آذربايجان می پردازد. در سن ۱۹ سالگی کتاب 
«خلقت آدم و بحثی در تکامل» را با مقدمه شهيد دکتر 
ــاند. وی در جوانی با امام  مفتح تحرير و به چاپ می رس
ــتر ايشان آشنا شده و تا  خمينی (ره) و اهداف عدالت گس
سال ۱۳۵۶ و خيزش نهضت اسالمی ۱۸ بار توسط رژيم 
ــاهی دستگير و در زندان انفرادی توأم با شکنجه  ستمش
ــال ۱۳۵۶مجددًا  ــفند ماه س حبس گرديد. رضوی در اس
ــهر  ــتگير و به عنوان اولين تبعيدی آذربايجان به ش دس

الر تبعيد شد. 
ــال ۱۳۶۳ از سوی مردم تبريز  مرتضی رضوی در س
به نمايندگی مجلس دوره دوم برگزيده شد. وی پس از 
نمايندگی مدتی مديريت حوزه علميه حضرت عبدالعظيم 
ــهر ری بر عهده داشت و آنگاه به  ــالم را در ش عليه الس

شهر مقدس قم مراجعت نمود.
تاليفات آيت اهللا مرتضی رضوی به ۳۰ جلد کتاب و 
ــار می رسد  به بيش از صد مقاله درمطبوعات کثيراالنتش

که در زير به برخی از  آنها اشاره می شود: 
 خلقت آدم و بحثی در تکامل (۲ جلد ) 

 مضارعه و مضاربه در اسالم
 تصحيح جامع الشتات (۴جلد)

نقد مبانی حکمت متعاليه
محی الدين در آئينه فصوص (۲جلد)

حلقات (۵جلد)
مکتب در فرايند تهاجمات تاريخی

جامعه شناسی انقالب مخملی در ايران
تفسير هاشميه (۱۰ جلد در دست چاپ )
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  مرتضى رضوى

بازخوانى مأموريت و نقش 
فرهنگى هانرـ ـى كربن در ايران
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ــدت از  ــش مكرر گفته ام كه اروپائيان به ش ــته های خوي در نوش
ــان را  ــالم واهمه دارند و چون خودش ــب امام صادق عليه الس مكت
مالك جهان می دانند تحت كنترل داشتن فكر و انديشه مردم جهان 
را يكی از برنامه های پايه ای خود قرار داده اند كه هم اهميت زيادی 
ــن كار را تحمل می كنند.  ــرل می دهند و هم زحمت اي ــه اين كنت ب
ــت كه آنان اين برنامه را به طور  در اين موضوع، نكته مهم اين اس
ــش زمان ادامه می دهند و همواره و نو به نو  ــده و همگام با پوي پوين

اين تغذيه فكری و جهت دادن به انديشه ها را دنبال می کنند.
اروپائيان به دنبال شكست های مكررشان در جنگ های صليبی 
ــالم پيروز  نتيجه قطعی گرفتند كه هرگز تنها با نيروی نظامی بر اس
نخواهند شد و بايد جبهه فكری و فرهنگی باز كنند و بيش از جبهه 
نظامی به آن اهميت دهند. مقرر شد ابتدا اين كار را به طور آزمايشی 
ــه زودی به نتايج باور  ــاده كنند و كردند و ب ــپانيا) پي در اندلس (اس
ــپانيا رسيدند و جريان نبردها عوض  نكردنی در جنگ های داخلی اس
ــد. مسلمان ها در بيش تر جنگ ها شكست خوردند. سپس در سال  ش
ــه داخل ممالك  ــری و فرهنگی را ب ــه جنگ فك ــ  . ق برنام ۶۶۵ ه
ــالمی نفوذ دادند. از جانب ديگر در همان زمان، مراوده و مذاكره  اس
ــويق  با چنگيز را آغاز كرده و او را برای حمله به ممالك اسالمی تش
ــپانيا در غرب  كردند و اطالعات مهمی به خان مغول می دادند كه اس

ــت اروپائيان و خراسان بزرگ (شامل تاجيكستان، ازبكستان،  به دس
تركمنستان، افغانستان، پاكستان و خراسان ايران تا ری) در شرق به 

دست چنگيز سقوط كرد.
ــی در اندلس، افزايش قدرت  ــت در جبهه فكریـ  فرهنگ موفقي
ــقف ها را در پی داشت. زيرا  معنوی، اجتماعی و اقتصادی پاپ و اس
هر دو طرح (هم تخريب فرهنگی و هم مراوده با چنگيز) از آنان بود 
و مجری آن نيز سران كليسا بودند. بيش از پيش از اهميت در بارها 
و پادشاهان كاسته می شد، شاهانی كه نتوانسته بودند در ميدان های 

صليبی كاری از پيش ببرند و سخت شرمسار بودند.
ــان به دست چنگيز، غربی ها دقيقًا دريافته بودند  با سقوط خراس
ــلمانان هرگز در فكر حمله مجدد به اسپانيا و اروپا نخواهند  كه مس
ــرق و مغول  ــند به جانب ش ــته باش بود، زيرا اگر همت يا توانی داش
ــت. اين احساس امنيت  خواهند پرداخت كه چنين همتی وجود نداش

به ضررشان تمام شد، زيرا به خودشان مشغول شدند و بر سر ره آورد 
پيروزی ها ابتدا به طور اعالم نشده با هم درگير شدند. پاپ با شبكه 
كليساها بيش از پيش درصدد تملك اجتماعی و اقتصادی كل اروپا 
ــاند که باالخره  ــاهان را به صفر برس ــود و می رفت كه جايگاه ش ب
ــاكش علنی گرديد و نهضت پروتستانتيسم به راه افتاد.  منجر به كش
ــام عثمانی در  ــت اروپائيان، دولت مقتدری به ن ــه اين غفل در نتيج
آناتولی پديد آمد و توانست تا آغاز جنگ جهانی اول در مقابل غرب 
مقاومت فعاالنه داشته باشد. اگر اروپائيان به خود مشغول نمی شدند 
ــتند همه ممالك اسالمی را (در فاصله حمله چنگيز و آمدن  می توانس
هالكو) بگيرند؛ زيرا هم تصوف فارسی و هم تصوف عربی، غيرت و 

انگيزه دفاعی را از مسلمانان كامال سلب كرده بودند.
ــال ۱۵۰۰ ميالدی به پيدايش  درگيری درونی اروپا در حوالی س
ــانس و آغاز پيروزی پادشاهان منجر شد و در همان دوران، دو  رنس
ــالمی پای گرفت (۹۱۰ ه  .  ــدرت عثمانی و صفوی در ممالك اس ق

ق).
پيدايش هر دو قدرت اسالمی ثمره هوشمندی و درايت و انديشه 
بس شگفت خواجه نصير بود كه قدرت مغول را مهار كرد و به يك 
ــالمی تبديل نمود كه زمينه برای پيدايش دو دولت  قدرت نسبتًا اس

مذكور فراهم گشت.
اروپائيان وقتی به خود آمدند كه شرايط 
ــلمانان از نو جان  ــده و مس ــوض ش دنيا ع
ــش می رفتند. اين  ــه و تا قلب اروپا پي گرفت
ــلطنت، برنامه جنگ فكری  بار دربارهای س
ــی را در كنار قدرت نظامی قرارداده  ـ فرهنگ
ــان اجرا كردند و به ارسال  و هر دو را خودش
ــه درون  ــمند ب ــمند و هوش ــوران دانش مأم
ممالك اسالمی پرداختند، كه مأموريت همفر 
ــتان) هم  و لورنس (معروف به لورنس عربس
زمان با جنگ جهانی اول از آن قبيل است.

ــن بار پرونده و تز برنامه جنگ فكری  اي
ـ فرهنگی دو پرونده شده بود و نسخه های مربوط به ممالك تحت 
ــدا و حتی بخش اداری جداگانه  ــت عثمانی و ايران از هم ج حاكمي
داشتند. در ايران از جمله اين مأموران، ادوارد براون سفير انگليس و 
گوبينو سفير فرانسه و نيز اوژن اوبن وزير مختار فرانسه و ...  بودند 
ــتند. اينان عالوه بر  كه كتاب هايی در مورد ايران برای ايرانيان نوش
سر سپردگان داخلی از قبيل فتحعلی آخوندزاده، ملكم خان، فريدون 
ــه در غرب تحصيل كرده  ــت و دانش آموختگانی از ايرانيان ك آدمي
ــری كربن به عنوان  ــس از جنگ دوم جهانی هان ــتند. پ بودند، هس
ــدون كار ديپلماتيك و در  ــردی صرفًا فكری و فرهنگی و مثالً ب ف

شأن صرفًا يك دانشمند، اين مأموريت را به عهده گرفت.

هانرى ُكربن و اقدامات او در حوزه علميه قم
در آن زمان ما طلبه بوديم و جوان؛ می شنيديم كه كربن فرانسوی 

اگـر امروز كربن زنده بود و حـال و هواى ما طلبه ها را مى ديد 
و آن برنامه متسلسـل «زائر شـرق» را از شبكه چهارم سيما 
مشـاهده مى كرد كه چه مداحى ها در موردش شده و مى شود، 
گـزارش ديگرى مى نوشـت و جايزه بـزرگ خدمت به جهان 
غـرب را مى گرفـت. گرچـه مـزد كار خـود را گرفتـه و مدير 

«مطالعات عالى دانشگاه سوربن» شده بود. 
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ــزرگ حوزه می آيد و با آنان  ــاتيد ب به محضر برخی از اس
ــود می باليديم  ــب علمی می پردازد؛ به خ ــه تبادل مطال ب
ــمندان غربی سخت  ــتادانی داريم كه دانش كه ما هم اس
نيازمند علوم شان هستند و می آيند دو زانو در حضورشان 
ــن و  ــينند و مطالب علمی ياد می گيرند. در آن س می نش
ــتيم آن مطالب كه مبادله می شود در  ــال چه می دانس س
نظر غربی ها پشيزی ارزش ندارد كه اروپائيان قرن هاست 
ــطوئيات را به گوشه موزه علوم  اصول افالطونيات و ارس

انداخته اند و جناب كربن مأموريت ديگری دارد.
ــگاه سوربن،  ــت اندركاران دانش اروپائيان به ويژه دس
ــخه روز را برای انديشه و فكر ايران نوشته بودند كه  نس

از چند عنصر تشكيل شده بود:
۱. تصوف با عنوان ارزشمند عرفان.

ــول كردن تصوف،  ــطوئيات برای علمی جلوه دادن و معق ۲. ارس
ــتدالليان را  ــت و پای اس ــی كه علم را حجاب اكبر می دانس تصوف

چوبين.
ــكی مزاج ارسطوئيات، بكاهد و  ۳. افالطونيات كه قدری از خش
ــب  ــقی هپروتی بكاهد و چس قدری هم از بی مباالتی تصوف عش

ميان آن دو باشد.
ــراقيات شيخ اشراق الزم بود كه هم بر توان  ۴. قدری هم از اش
ــتی  ــات بيفزايد و هم بوی ايرانی ناسيوناليس ــبانندگی افالطوني چس

داشته باشد.
۵. آميزه ای از قرآن و حديث نيز الزم است تا اين معجون به نام 
دين به خورد متفكران ايرانی اعم از حوزوی و دانشگاهی داده شود، 
مبادا كه رگ دين داری بجنبد و مكتب امام جعفر صادق عليه السالم 

و فلسفه و عرفان قرآن و اهل بيت جان بگيرد.
ــور هر كدام به  ــدر دقيق بود كه عناصر مذك ــری كربن آن ق هان
ــت باشد نه بيش و نه كم، و چون مشاهده  همان اندازه كه الزم اس
ــش از حد به طرف  ــی از ايرانيان را بي ــق تصوف برخ ــرد عش می ك
ــد، برای پيش گيری از اين خطر يك شعار درست  افالطون می كش
كرده بود: «بعضی ها افالطونی متولد می شوند». جمله عجيبی است. 

چندين كاربرد و ويژگی دارد:
ــديد به تخيل  ــًا ايرانی گرايش ش ــرادش اين بود كه اساس ۱. م

محض دارد و اساسًا ايرانيان افالطونی متولد می شوند.
۲. بدون اين كه افالطونيات را محكوم كرده و بی فايده بداند، آن 

را از كارآئی زياد می اندازد.
ــبت به ايرانيان و  ــت؛ هم نس ۳. جمله، خالی از هر نوع دافعه اس

هم نسبت به افالطون.
ــتند تصوف تا پايان قرن  ــخه، دقيقًا می دانس تنظيم كنندگان نس
ــالم را به نوعی پوكیِ كشنده و مضمحل كننده  ــم توانست اس شش
مبتال كند، اما اين بار می ديدند كه ايران در عصر تشيع به سر می برد 
و تكليف تصوف در نظر تشيع روشن و مردود است پس بايد برنامه 
ديگری ريخته شود. و نيز می دانستند كه شيعيان با وجود ارسطوئيان 

ــينا و ... هرگز ارسطوئيات را در جايگاه دين  فراز، مانند فارابی، ابن س
ــای نداده اند و همچنين تخيالت و ايده ها و مثل افالطون مطرود  ج
ــيعه است. تصوف محی الدين خوب بود اما برای اين كار دو نقطه  ش

ضعف داشت:
ــتدالل عاری است كه نمی توان آن را  ۱. به قدری از دليل و اس

يك مكتب علمی ناميد.
۲. اصول و اسكلت آن همان افالطونيات است و آهنگش آهنگ 

تصوف و با تار افالطون آهنگ تصوف را می نوازد.
ــس بهترين ابزار برای اين هدف «حكمت متعاليه» و مالصدرا  پ
ــوب دارد؛ اما  ــور را كامالً و در حد مطل ــت كه همه عناصر مذك اس
ــته شود زيرا حكمت متعاليه فرزند  نبايد محی الدين كامالً كنار گذاش

فصوص الحكم است.
ــگاهی  كربن خودش را خيلی موفق نمی ديد گرچه پيروان دانش
ــود به  ــفار تدريس می ش متعدد يافته بود و از اين كه در حوزه قم اس
ــحال بود، اما وقتی كه مرحوم طباطبائی به ماهيت او  ــدت خوش ش
ــال آشنائی، به او روی خوش نشان نداد،  پی برد و پس از يكی دو س

سخت دل گير بود.
هانری كربن اميدوار بود به جای «نهاية الحكمه» يك كتاب چند 
جلدی در شكل و ماهيت اسفار مالصدرا اما با ادبيات و اصطالحات 
روز، از قلم مرحوم عالمه طباطبائی صادر شود، ليكن آگاهی عالمه 
به ماهيت او، او را ناكام گذاشت و فلسفه در نظر طباطبائی در همان 
ــؤوليت برخی  ــة الحكمه» درآمد كه حتی مس ــب كوچك «نهاي قال

مسائل اساسی آن را نيز نمی پذيرد و می گويد «قالوا».
اما اگر امروز كربن زنده بود و حال و هوای ما طلبه ها را می ديد 
و آن برنامه متسلسل «زائر شرق» را از شبكه چهارم سيما مشاهده 
می كرد كه چه مداحی ها در موردش شده و می شود، گزارش ديگری 
ــت و جايزه بزرگ خدمت به جهان غرب را می گرفت. گرچه  می نوش
ــوربن»  ــگاه س ــزد كار خود را گرفته و مدير «مطالعات عالی دانش م

شده بود. 
ــرق»  ــی از همين برنامه های «زائر ش ــنيدنی: در يك جالب و ش
عالوه بر افاضه های شيوا و بليغ حضرات حاضر در ميز گرد در مدح 
هانری كربن، از دكتر تجويدی كه در آلمان ساكن است مصاحبه ای 
ــد كه او می گفت: «آقای جالل الدين آشتيانی به من گفت  پخش ش

اگـر مسـلك محى الديـن و مالصدرا يـك مكتب مفيد 
اسـت، چرا خود غربيـان از آن پيـروى نمى كنند؟ چرا 
ارسـطوئيات را كـه مال خودشـان بـوده قرن ها پيش 
وانهـاده و بـه دور انداخته انـد؟ چـرا همـه نعمت هاى 
مسـلمانان را غارت كردند اما اين نعمت(!) بزرگ را به 

ما مى دهند؟ چه سخاوتى!؟
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ــالم  ــه هنگام مرگ روی به قبله كرد و گفت «الس ــری كربن ب هان
ــت در كنار او  ــما كه در آن وق ــة اهللا». من گفتم ش ــك يا حج علي
ــالم را  ــتی كه كربن رو به قبله كرده و اين س ــودی از كجا دانس نب
ــتيانی گفت: خوب من دانستم ديگر.»! يعنی  ــت؟ آقای آش گفته اس
ــت كه مأمور استعمار  ــف و شهود فرموده اس ــتيانی كش حضرت آش
ــلمان بل شيعه شده است، آن هم شيعه خالص و خلّص  فكری، مس

و معتقد به امام زمان(ع)! 
ــفه  ــاب تاريخ فلس ــی را از كت ــم و تكه هاي ــه ده ــارم ادام ناچ

اسالمی كربن بياورم:
ــان می نمائيم كه جامعيت و  ــه ۳ كتاب می گويد: «اذع در صفح
ــفی اسالم به خالف آن چه به مبالغه پنداشته اند،  قاطعيت افكار فلس

فقط در فقه اسالم نهفته نيست.»
توجه:

ــی گفته است كه فلسفه اسالم در فقه نهفته است؟!   ۱. چه كس
ــخن. بل همگان گفته اند و تصريح  ــد به مبالغه در اين س تا چه رس
كرده اند كه فقيه حتی با حكمت احكام نيز كاری ندارد و نبايد داشته 

باشد و بايد با فقه با تعبد محض برخورد كند. 
۲. او با اين عبارت درصدد القاء و ايجاد بدبينی نسبت به فقها در 

ناخودآگاه مخاطب است!
ــمند خود  ــه مخالفان دانش ــان و صدرائيان هميش ۳. محی الديني
ــخن می گويند و هر كس با  ــه از موضع فقه س ــم كرده اند ك را مته
ــه و يا نهايتًا يك  ــد، حتما يا فقي ــطوئيات و تصوف مخالف باش ارس
متكلم است. و هانری با اين عبارت اين شمشير نامردمی قديم را تيز 
ــی و ...   ــد. بر فرض، خواجه نصير، عالمه حلی، عالمه مجلس می كن
صرفًا فقيه يا متكلم هستند، آيا دكارت، كانت، هگل و... كه همگی 
نه ارسطوئی هستند و نه صوفی، فقيه شيعه يا متكلم شيعه هستند!؟ 
ــلك محی الدين و مالصدرا يك مكتب مفيد است، چرا خود  اگر مس
ــطوئيات را كه مال خودشان  غربيان از آن پيروی نمی كنند؟ چرا ارس
ــوده، قرن ها پيش وانهاده و به دور انداخته اند؟ چرا همه نعمت های  ب
ــلمانان را غارت كردند اما اين نعمت(!) بزرگ را به ما می دهند؟  مس

چه سخاوتی!؟
۴. چرا تصوف ايرانی را در مراكز علمی شان تنها برای سوار شدن 
برگرده ايرانی تدريس و تدرس می كنند و در عرصه زندگی و اجتماع 

و اقتصاد به سراغ آن نمی روند؟ درست است، خيلی به مسلك 
ــدرا ارزش می دهند، زيرا اهرمی مؤثر در  محی الدين و مالص

تضعيف و انهدام مليت، دين و فرهنگ ايرانی است.۱
۵. در محافل علمی شان اصل ارسطوئی «تقسيم وجود به 
ــخر می گيرند اما مرتب به گوش  جوهر و عرض» را به تمس
ما می خوانند كه «حركت جوهری مالصدرا» يك ابتكار بس 

بزرگ است.۲
ــن تمايز قطعی  ــد: «در مغرب زمي ــه ۴ می گوي در صفح
ــطی  ــتيك قرون وس ــفه از الهيات به دوران اسكوالس فلس
ــد. ظاهرًا موجب اين تمايز تفكيك فلسفه از مذهب  می رس
ــا و تناقضات و نتايج آن، در  ــت و چون پديده كليس بوده اس
ــت، الجرم در اسالم انديشه تفكيك فلسفه  اسالم وجود نداشته اس

از دين به وجود نيامد.»
تنبيهات:

ــتيك تنگاتنگ در  ــطوئيات در عصر اسكوالس ــا و ارس ۱. كليس
ــيحيت براساس فلسفه ارسطو تبيين  ــًا مس آغوش هم بودند و اساس
می شد و كودكان اروپا نيز اين واقعيت را می دانند، آيا تنها دانشمندی 
ــتيك  ــل هانری كربن آن را نمی داند!؟ و قبل از دوران اسكوالس مث
ــد كه توماس اكوينو  ــيحيت با فلسفه افالطون تبيين می ش نيز مس
ارسطوئيات را جايگزين آن كرد و دادگاه های انگيزاسيون كه كليسا 
برای محاكمه دانشمندان به راه انداخته بود، آنان را به جرم مخالفت 
ــمًا  ــطو محاكمه می كردند؛ همان طور كه گاليله را رس با اصول ارس
ــطو محاكمه كردند و گرنه در  به دليل مخالفت با افالك ۹ گانه ارس

كجای انجيل سخنی از كيهان شناسی آمده است؟
۲. گفتم كه كربن كتابش را برای توجيه! ما ايرانيان نوشته است، 

زيرا غربيان خود به روشنی دقايق باال را می دانند. 
۳. آن تفكيك فلسفه و دين از همديگر كه در جامعه اسالمی وجود 
ــود. آخر اين واقعيت ها آن  ــت يك در صد آن در جامعه اروپا نب داش
ــن است كه هم مردم غرب و هم مسلمانان به آن آگاهند.  قدر روش
ــلمانان، فلسفه از دين منفك بوده و هست كه  به حدی در ميان مس
ــوف به اصطالح حرفه ای از تكفير در امان نبوده و  تقريبا هيچ فيلس

نيست مگر آماتورها و يا افرادی به تعداد انگشتان دست.
كربن با فعاليت ها و نوشته هايش كاری كرد كه امروز هر طلبه و 
ــجو گمان می كند دانشمندان شيعه از قديم پيرو محی الدين يا  دانش

مالصدرا بوده اند و معجون ارسطوئيات و تصوف را می بلعيده اند.
ــوری آرام و نرم مطلب را در ناخودآگاه مخاطب می كارد  ۴. او ط
که گويی از واضحات مسلم سخن می گويد. هم واقعيات عقيدتی و 
ــيحيت و اروپا را وارونه نشان می دهد (آن هم در اصول  تاريخیِ مس
ــلمانان و  ــلّم) و هم واقعيات عقيدتی و تاريخی مس ــای مس و پايه ه
ــت «زائر شرق»!  و اين است كسی كه  باالخص ايرانيان را. اين اس
ــتيانی تشهد و سالم او را در لحظات آخر مرگش، شهود و  جناب آش

مكاشفه كرده است! 
ــری كربن هم در نظر خودش و هم در نظر اروپائيان يك  ۵. هان

كربن مى خواهد اسـالم را هم داراى روح فلسـفى 
قوى (در حدى كه اسـالم از فلسـفه تفكيك ناپذير 
اسـت) نشـان دهد و هـم ايـن مكتـب را نيازمند 
فلسـفه هاى ديگر، و در يك برزخ بغرنج قرار دهد؛ 
در نتيجه، يونان گرايى، نياز ماهوى اسـالم باشـد، 

به حدى كه نيازش بيش از نياز مسيحيت باشد.
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ــب فرهنگ كافرانی كه  ــت كه به تخري مجاهد و متدين بزرگ اس
ــوند پرداخته است و با توسل به منطق  مسلمان ايرانی ناميده می ش
ــيله اش را توجيه می كرد كه واقعيات مسلم  ماكياوليسم هدفش وس

را وارونه كند. 
ــفه در غرب تنها در قرون اخير از دين مسيحی تفكيك  ۶.  فلس

شده است و آغاز اين تفكيك از فرانسيس بيكن شروع شده بود.
ــت كه هم جنبه تبليغی برای  ۷. كربن عبارت را طوری آورده اس
ــته باشد و نتيجه اش ترويج مثالً حكمت متعاليه به عنوان  عموم داش
ــالم (بل عين اسالم باشد و اين هدف اصلی اوست)  فلسفه ناب اس

ــده  ــكال های گفته ش و هم مخاطب متوجه اش
نشود. 

۸ . كربن در اين عبارت واحده دو جهت گيری 
را برای دو هدف يكجا قرار داده است:

الف: القاء وحدت اسالم با فلسفه كالسيك 
يونان به محوريت ارسطوئيات که مثالً در قالب 
حكمت متعاليه است و هيچ گونه جای تفكيك 
ميان اسالم و آن وجود ندارد و نداشته است. در 
ــخن او با عموم دست  اين جهت گيری روی س
اندركاران فلسفه است؛ اعم از طلبه و دانشجوی 

مبتدی و استاد متخصص در فلسفه.
ــروه از افراد  ــدف ومخاطب او آن گ ــری دوم، ه ب: در جهت گي
ــخن او  ــكال های باال را به س ــفه اند كه اگر اش متخصــص در فلس
ــنوند كه مراد كربن نسبت و رابطه مسيحيت و يا  ــخ بش بگيرند، پاس
ــت بل مرادش اين است كه  ــفه كالسيك يونان نيس ــالم با فلس اس
ــفی ترين دين است حتی در مقايسه با يهوديت،  مسيحيت غير فلس
ــيحيت وقتی  ــفی در مس هندوئيت و بودائيت. و اين فقدان روح فلس
ــوی فلسفه افالطون دراز كرد  ــن شد كه ناچار دست نياز به س روش
ــتيك افالطون را وانهاد و به آغوش ارسطو  و با آغاز عصر اسكوالس
ــن شد كه نه تنها مسيحيت موجود فاقد هر گونه روح  در آمد و روش
فلسفی است بل به قدری بی بنياد است كه با هر فلسفه ای می سازد 
ــره ارسطو  روزی بر پايه مثل افالطون و روز ديگر بر پايه عقول عش

قرار می گيرد. 
ــی ديگر متوجه  ــكال های اساس ــا در اين جهت گيری نيز اش ام

سخن اوست:
ــت هر بينش و مكتب كه دارای روح فلسفی باشد،  ۱. مگر بناس
ــيك يونان بچسبد و بيش تر ماهيت خود را  بيش تر به فلسفه كالس

ببازد؟
ــت چرا دكارتيسم و كانتيانيسم به جای گرايش  ۲. اگر چنين اس
ــخ آن دو بر آمدند و  ــطو در مقام اضمحالل و نس به افالطون و ارس

آنها را از عرصه علم و انديشه بيرون راندند.
ــفی قوی (در  ــالم را هم دارای روح فلس ۳. كربن می خواهد اس
ــالم از فلسفه تفكيك ناپذير است) نشان دهد و هم اين  حدی كه اس
ــفه های ديگر، و در يك برزخ بغرنج قرار دهد؛  مكتب را نيازمند فلس

در نتيجه، يونان گرايی، نياز ماهوی اسالم باشد به حدی كه نيازش 
بيش از نياز مسيحيت باشد. 

۴. او بهتر می داند كه ارسطوئيات چه بالئی بر سر مسيحيت آورد 
ــيون آلوده نمود  ــيحيت را به پديده ننگين دادگاه  های انگيزاس و مس
ــرانجام مهر غير علمی بودن و غير عقالنی بودن را بر پيشانی  كه س
ــيحيت كوبيد. کربن در صدد است با اين گونه سخنان دو پهلو،  مس

اسالم را نيز به سرنوشت مسيحيت دچار كند.
اما ما معتقديم كه اسالم نه تنها روح فلسفی دارد بل يك فلسفه 
ــر صادق عليه  ــن و مكتب امام جعف ــالم ثقلي ــت؛ البته اس كامل اس

ــالم اموی. و اين مكتب هيچ نيازی به وام گيری از  ــالم نه اس الس
فلسفه های ديگر ندارد و كربن خيلی بهتر می داند كه وام گيری يك 
ــت بل دليل باطل  ــب از مكتب ديگر نه تنها مصداق التقاط اس مكت

بودن خود آن مكتب است. 
ــالم، جستار و تحقيق  ــد: «در اس باز در همان صفحه ۴ می نويس
ــفی در «محيط مختص خود» صورت گرفت؛ يعنی در محيطی  فلس
ــمار  ــفی به ش انجام يافت كه وحی و نبوت موضوع اصلی تفكر فلس
می رفت و مسائل و كيفيت تفاسير، انديشيدن در اين مهم را ايجاب 
ــالم به صورت «فلسفه نبوی» در  ــفه در اس می كرد؛ بنابراين، فلس

آمد.» 
ــالم خيلی بيش تر از  ــت كه اس توضيح: مراد آقای کربن اين اس
ــيحيت نيازمند انديشه فلسفی بود و هست. اين درست است اما  مس
به چه دليل بايد اين انديشه فلسفی يك انديشه اجنبی باشد و دچار 

التقاط شود و بطالن خود را اعالم كند!؟ 
ــد  ــالم در محيط وحی و نبوت رش ــفه در اس کربن می گويد فلس
ــلم را زير پا نهاده و  يافت. در اين جمله باز واقعيت های تاريخی مس
عكس آن ها را ادعا می كند. فلسفه افالطون و سپس ارسطو در اروپا 
ــد و در  ــاها به عنوان باورهای مقدس تدريس می ش در درون كليس
ــاجد ممنوع بود و نه  ــالم تا آغاز قرن اخير از ورود به مس ممالك اس

تنها «فلسفه نبوی» نبود بل «فلسفه ای عليه فلسفه نبوی» بود. 
ــفه نبوی شيعه»  در صفحه ۵ می گويد: «ما در اين كتاب، «فلس
ــر اماميه و نظر  ــت از نظ ــی آن كه عبارت اس ــكل اصل را در دو ش

اسماعيلی، اساس گفتگو قرار داده ايم.»

 ما معتقديم كه اسالم نه تنها روح فلسفى دارد بل يك فلسفه 
كامل است؛ البته اسالم ثقلين و مكتب امام جعفر صادق عليه 
السالم نه اسالم اموى. و اين مكتب هيچ نيازى به وام گيرى 
از فلسـفه هاى ديگـر نـدارد و كربـن خيلى بهتـر مى داند كه 
وام گيـرى يك مكتـب از مكتب ديگر نه تنهـا مصداق التقاط 

است بل دليل باطل بودن خود آن مكتب است.
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تامل:
ــيعه آن است  ــفه نبوی ش  ۱. فلس
ــول آن در بيانات امير المؤمنين  كه اص
ــالم   علی و ائمه معصومين عليهم الس
ــای امام صادق  ــژه در تبيين ه و به وي
ــالم آمده است و  وامام رضا عليهما الس
ــخص شده  همه اصول و فروع آن مش
ــی محی الدين  ــت. نه افكار تخيالت اس
ــن تخيل بودن  ــدرا كه در عي يا مالص
ــتند و هرگز ماهيت  ــاژی هم هس مونت

يك انديشه منسجم را ندارند.
ــماعيليه در كنار اماميه يك جادوی ديگر است و  ۲. گذاشتن اس
ــخت قابل اهميت است: فلسفه ثقلين و مكتب قرآن  توجه به آن س
ــجم  ــالم را بايكوت كردند و افكار غير منس و اهل بيت عليهم الس
ــفه اسالمی»  ــپانيايی و مالصدرا را «فلس و خياالتی محی الدين اس
ــفه «باطن گرايی» است كه به وسيله  ناميدند؛ روح و جان اين فلس
ــطوئيات و  ــتر ارس ــر آيه و حديث را تحريف می كنند و به بس آن ه
ــانند. بدون تمسك به اين ابزار تحريف، نه حكمت  جوكيات می كش
متعاليه به وجود می آمد و نه تصوف و نه ارسطوئيات می توانست وارد 

جامعه اسالمی شود و بر سرير اسالم بنشيند. 
ــت.  ــلمين اس ــماعيليه باطن گراترين فرقه در ميان فرق مس اس
ــماعيليه و اماميه در صدد انرژی دادن بيشتر به  كربن با آميختن اس

اين ابزار دين برانداز است.
نمونه های متعددی از باطن گرايی محی الدين را در کتاب محی 
الدين در آيينه فصوص شرح داده ام، به ويژه آنجا که گوساله پرستی 
ــتحق تنبيه بدنی می داند كه  ــن توحيد می داند و هارون را مس را عي
ــيد كه چرا نگذاشتی  ــالم ريش او را گرفت و كش ــی عليه الس موس
ــًا هر  مردم به عبادت مقدس خود بپردازند و صدها مورد ديگر. اساس
چه محی الدين گفته و نوشته همگی تحريف بر اساس باطن گرايی 

است و همين طور مالصدرا. 

  كربن و مرحوم عالمه طباطبايى
ــوم عالمه طباطبائی به ماهيت كربن پی برد و او را از خود  مرح
ــد و حدودی برای باطن گرائی  ــد و به همين دليل در الميزان ح ران
ــرع حقايقی نهفته كه باطن  ــرار داد: «عقيده اين كه زير ظواهر ش ق
ــت و عقيده اين كه بشر هم راهی به  ــتی اس ــت، عقيده درس آنهاس
ــت [ليكن ] حاشا و كالّ  ــيدن آن حقايق دارد اعتقاد صحيحی اس رس
ــرع باطنی باشد كه ظاهر بدان راهنمائی نكند در حالی كه  كه در ش
ــا كه در آن جا چيزی (باطنی) باشد  ــت وحاش ظاهر عنوان باطن اس
ــد و شارع دين (در  كه نزديك تر( برای نيل به حقيقت) از ظاهر باش
ــد، يا تساهل كند يا  ــخنش) كالً از آن صرف نظر كرده باش ظاهر س

از آن غافل باشد.» 
ــد، پيام باطنی آيه بايد در  يعنی نبايد باطن متعارض با ظاهر باش

جهت پيام ظاهری آن باشد. اماميه قرآن را دارای باطن و آن باطن 
ــی در جهت واحدند، نه  ــی دارای باطن می داند اما همگ ــز گاه را ني

معارض با هم، نه اين كه باطن ناسخ ظاهر باشد.
ــه  اول كتاب هانری كربن  ــورد از تنها ۵ صفح ــن فقط چند م اي
ــد، نه همه رندی های او در اين  بود كه توضيح دادم تا نمونه ای باش
ــمند، رندی  ــد به كل كتابش. در نظر يك هوش ۵ صفحه تا چه رس
ــن و واضح است كه هيچ نيازی به پاسخ  های اين مرد آن قدر روش
ــود جويان و مريد طلبان همه اهداف او را  ــت. گر چه س گوئی نيس
ــگاه دست به  ــيدند. گروهی در حوزه و گروهی در دانش تحقق بخش
دست او دادند و به راستی او را در مأموريتش موفق كردند. در ميان 
گروه دانشگاهی كسانی هستند كه اسالم را يك دين غير علمی كه 
ــق دارند در  ــه دارد، می دانند و اينان ح ــی با انديش ــر ارتباط مختص
ــت  جاده ای كه بلدوزر كربن صاف می كند راه بروند. اما فرياد از دس
ــه اين التقاط را به  ــن و مريدان محی الدين در حوزه، ك پيروان كرب
عنوان اسالم ناب و تشيع ناب، به خورد اين مردم شيعه می دهند. 

ــيحيت دارای روح  ــالم را بيش از مس ــير ابتدا اس او در اين مس
ــلمانان، شيعه  ــت است. و در ميان مس ــفی می داند، و اين درس فلس
ــت. آن گاه  ــفی تر می داند و اين نيز صحيح اس اماميه را از همه فلس
ــماعيليه فكر شيعی را تا حد باطن گرايی محی الدين و  با امداد از اس
مالصدرا، باطن گرايی بی حد و مرز، باطن گرائی بی قاعده و قانون، 
ــخ ظواهر و ناسخ نصوص، معرفی كند. همان طور  باطن گرائی ناس
ــاهده می كنيم كه «باطن گرائی»  كه امروز در ادبيات صدرائيان مش
ــوخ می كنند و  ــتش می كنند و همه نصوص و ظواهر را منس را پرس
لفظ «باطن» شيرين ترين لفظ برايشان است و باطنی تر از اسماعيليه 
ــده اند. و يك اصل روانی نيز زمينه خوبی برای اين باطن پرستی  ش
ــت، روح و روان و شخصيت  ــت؛ زيرا وقتی كه سخن از دين اس اس
ــجو، متوجه عالم باطن است و  ناخود آگاه مردم، طلبه جوان و دانش
ــخت  پذيرای باطن گرايی است. اينان نمی توانند حد فاصل ميان  س
ــت با باطن گرايی ای كه دين را از  ــيعه هس باطن كه در نظر علمی ش
ريشه می كند و به دين ديگر تبديل می كند تشخيص دهند و بازيچه 
دست مريدان هانری كربن می شوند و دچار نقض غرض می گردند؛ 

يعنی به جای شناختن اسالم به ضد اسالم می رسند.
ــتر القائات كربن را ندارم و در صدد  با اين كه قصد توضيح بيش

كربن مى گويد فلسفه در اسالم در محيط وحى و نبوت رشد يافت. در 
اين جمله باز واقعيت هاى تاريخى مسلم را زير پا نهاده و عكس آن ها 
را ادعا مى كند. فلسـفه افالطون و سـپس ارسـطو در اروپا در درون 
كليساها به عنوان باورهاى مقدس تدريس مى شد و در ممالك اسالم 
تـا آغاز قرن اخيـر از ورود به مسـاجد ممنوع بود و نه تنها «فلسـفه 

نبوى» نبود بل «فلسفه اى عليه فلسفه نبوى» بود.
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ــخ گويی به گستره تحريف واقعيات او نيستم (و  پاس
شايد روزی اين كار را بكنم زيرا جريان فكر فلسفی 
ــخن ديگر  ــت) تنها يك س ــيعه را گمراه كرده اس ش
ــی آورم. او می گويد:  ــل كتابش م ــان اواي او را از هم
«صوفيان از آغاز شيعه بوده اند و شيعيان نيز از همان 

اول صوفی بوده اند.»
ــه اين را بايد يکی از بزرگ ترين دروغ ها   و البت
ــول تاريخ در حق  ــت که در ط و تحريف هايی دانس
ــت. کربن در يك  ــده اس يک ملت و مکتب صادر ش
ــی دقيق و روان شناسی اجتماعی حساب  روان شناس
ــان عده ای پيرو او  ــده، اميدوار بود در ميان ايراني ش
ــان گول او را بخورند  ــند، يا در اثر ساده لوحی ش باش
ــان كند كه  ــان وادارش يا خود خواهی و مريد بازی ش
ــوزتر  ــز اين مامور را كه دقيقًا مصداق «دايه دل س ت
ــت به اجرا بگذارند. امروز صدرائيان اين  از مادر» اس
ــغ و ترويج  ــوان يك «اصل» تبلي ــه او را به عن گفت
ــيعه را می شمارند و  می كنند و يك به يك علمای ش
ــه را صوفی از نوع محی الدينی و صدرائی قلمداد  هم
می كنند. به راستی مصيبت بزرگی را متوجه شيعه و 
ــوم اين جريان تا كجا خواهد  ــيع كرده اند. آثار ش تش

رفت؟
جريان تهاجم فكریـ  علمی، كه كربن راه انداخته 
ــر از جريان تهاجم فرهنگی ـ  صدها برابر خطرناك ت
ــت كه غربيان آن را نيز دنبال می كنند،  اجتماعی اس
ــگاه  ــری ـ علمی خود خيزش ــن تحريف فك ــرا اي زي

فرهنگ منحرف در دامنه گسترده می گردد. 
  

غرب زدگان ضد غرب زدگى 
ــرب زده  ــانی غ ــت؟ و چه كس ــرب زده كيس غ
ــوند؟ آن تعداد از جوانان كه ادای فالن بازيگر  می ش
ــان  امريكائی را در می آورند، و يا در لباس و آرايش ش
ــت دارند، يا آن تعداد از خانم ها  مدل «رپ» را دوس
ــت دارند و... آيا اينان مصداق  كه بی حجابی را دوس

مرحـوم عالمـه طباطبائـى به ماهيت كربن پى برد و او را از خود راند و بـه همين دليل در الميزان حد و 
حدودى براى باطن گرائى قرار داد: «عقيده اين كه زير ظواهر شـرع حقايقى نهفته كه باطن آنهاست، 
عقيده درسـتى اسـت و عقيده اين كه بشر هم راهى به رسـيدن آن حقايق دارد اعتقاد صحيحى است 
[ليكن ] حاشا و كّال كه در شرع باطنى باشد كه ظاهر بدان راهنمائى نكند در حالى كه ظاهر عنوان باطن 
است وحاشا كه در آن جا چيزى (باطنى) باشد كه نزديك تر( براى نيل به حقيقت) از ظاهر باشد و شارع 

دين (در ظاهر سخنش) كًال از آن صرف نظر كرده باشد، يا تساهل كند يا از آن غافل باشد.»

هانرى كربن
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ــتند يا آن تعداد از ما حوزويان و دانشگاهيان  كامل غرب زدگی هس
ــخصيت مان محدود و روحيه مان  كه به حدی فكرمان كوچك و ش
ــاره تنها يك فرد غربی به نام هانری كربن  ــت كه با اش ضعيف اس
ــه و تفكرمان فلج شده و وقتی  طوری خودمان را باخته ايم كه انديش
ــم، تحريفات و دروغ های او و جعليات او را كه  ــاب او را می خواني كت

خيلی روشن و واضح هم هستند، عين حقايق می پنداريم.
ــتاد و  ــود را عالم، محقق، متفكر، اس ــا غرب زدگی من كه خ آي
ــی آن جوان و آن  ــت يا غرب زدگ ــرم آورتر اس متدين می دانم،  ش

خانم و ...؟
هانری كربن اهل بيت عليهم السالم را از ما گرفت و به كناری 
ــت. صدرائيان و صوفيان مدرن چه نيازی به اهل بيت عليهم   گذاش
ــان محی الدين در كجا نامی از  ــالم دارند؟ مراد بزرگ و مرشدش الس
ــت جز در مقام تحقير (نعوذ باهللا) اميرالمؤمنين(ع)  اهل بيت برده اس
و جز آن جا كه مهدی (عج) را يك فرد صرفًا نظامی كه فاقد واليت 

است و در آخر الزمان متولد خواهد شد معرفی می كند. 
ــين  ــناس مدقق حاج آقا حس ــوم آيت اهللا بزرگ و اسالم ش مرح
بروجردی، روزی در جلسه درس می خواست عيب و ايراد يك كتاب 
را (كه نام كتاب را نمی برم) توضيح دهد؛ پس از توضيحاتی فرموده 
بود: به قول چارواداران «كاه دانی است كه دانه دانه جو دارد». اسب 
تنها جو و يونجه را دوست دارد. برای اين كه بتوانند كاه را به خورد 
ــب بدهند تعدادی چند جو با كاه مخلوط می كردند كه اسب بوی  اس
ــخن آن  ــد و به هوای جو، كاه را بخورد. اين س ــمام كن آن را استش

مرحوم در ميان شاگردانش معروف است. 
ــوص توضيح دادم: مالصدرا  ــاب محی الدين در آيينه فص در کت
ــالم در تبيين حكمت  ــرآن و اهل بيت عليهم الس ــچ نيازی به ق هي
متعاليه كه دين او است، نداشت و اگر آن چند آيه و حديث را از متن 

«اسفار» برداريد، هيچ لطمه ای به حكمت متعاليه نمی خورد.
ــلم  ــت كم چند امر مس ــن در هر برگ كتابش دس ــری كرب هان
ــر بخواهم همه  ــت. بنابراين اگ ــان داده اس ــی را وارونه نش تاريخ
ــم. تنها دو  ــم بايد چندين مجلد بنويس تحريفات عمدی او را بنويس

موضوع ديگر را در زير می آورم:
يكم: او خواسته و آرزوی خود را در همان اوايل كتابش يعنی در 

ــنی گفته است: « در چنين عالمی، [انديشه] بی  صفحه ۴۱ به روش
ــد محرمات مالی قشری را به حساب آورد و پای  آن كه مجبور باش
ــد، آزادانه به جوالن در می آيد اما در عوض، آن جا  بند نواهی او باش
ــريعت حقيقت را نفی می كند، انديشه با آن روبه رو می شود و  كه ش
به مقابله بر می خيزد؛ انگار وجود چنين دورنماها كه پروازگاه انديشه 

است وجه مشخص اهل ظاهر شريعت يعنی فقيهان است».
توضيح:

ــوم،   ۱. من اگر از آخوند و مال دفاع كنم متهم به تعصب می ش
ــتند و  لذا اين كار را به عهده آن گروه از مالها كه هم صدرائی هس
ــان را به امضای هانری كربن رسانيده و امروز با  هم راه و مسلك ش

افتخار به نسخه او عمل می كنند، وا می گذارم.
ــلم و قرآن  ــات پيامبر صلی اهللا عليه و آله و س ــن از محرم ۲. م
ــر(ص) محرمات دارند يا  ــن قرآن و پيامب ــاع می كنم: باالخره اي دف
ــتند، دست كم  ــگاه هس نه؟ هانری و پيروان او كه در حوزه و دانش
ــمارند تا مردم بدانند از  ــت نمونه از محرمات قرآن را بش ده يا بيس
ــه به  ــری را بهانه كرده، تيش چه چيز بايد پرهيز كنند. او مالی قش
ــه محرمات اسالم می زند. اگر مال را نمی پذيريد محرمات او را  ريش
از محرمات قرآن و پيامبر(ص) متمايز و جدا كنيد تا روشن شود مالّ 
كدام حرام را از جيب خود يا از دكان ديگران سرقت كرده و در فقه 
اسالم جای داده است!؟ درست مانند سرقت كربن و پيروانش كه از 
ــيحيت و يهوديت و جوكيان هندی سرقت  دكان های يونانيان، مس
كرده و به حساب اصول دين اسالم ـ در خداشناسی، هستی شناسی، 

معادشناسی، انسان شناسی ـ قالب كرده اند. 
ــی به ما  ــرق!، چه درس ــيحی كاتوليك و زائر ش ۳. فقه: اين مس
ــان را به خاك  ــه صليبيان را بی چاره كرد و دماغ ش ــد؟ آن چ می ده
ماليد و پاپ را به دريوزگی چادر چنگيزخان وادار كرد، فقط فقه فقها 
بود. و آن چه طرح مشترك چنگيز و كليسا را به 
ــانيد، فقط و فقط تصوف بود.۳ اينك  موفقيت رس
ــور صليبيان برای ما منبر رفته و موعظه مان  مام

می كند كه از فقه و فقاهت دوری كنيم.
ــخنان كربن، كتاب كربن، آن  ۴. انديشه: س
ــند گويا و  ــه فعاليت های فرهنگی كربن، س هم
برهان است كه او طرفدار صرفًا فلسفه ارسطوئی 
نيست، او می خواهد ما صوفی ارسطوئی، مطابق 
ــفار» باشيم. خود صوفيان «انديشه»  نسخه «اس
ــه عنوان  ــن تصوف را ب ــا كرب ــد ام را نمی پذيرن
ــه» و «فقه» را «ضد انديشه» می نامد.  «انديش
ــان را  ــالم حمله می کند و همه ش همان طور كه صدرا به علمای اس

جاهل می نامد و تصوف خود را «علم» می نامد.
ــان ۵ قرن پيش،  ــت چرا خودش ــه و علم اس ــر اين انديش ۵. اگ
ــطوئيات و نيز اصول رهبانيت را كنار گذاشتند؟ و چرا خودشان  ارس
ــويق  ــوالن» نمی دهند و ما را به آن ها تش ــات هندی «ج در جوكي

می كنند؟ چرا!؟

در كتـاب محى الدين در آيينه فصـوص توضيح دادم: مالصدرا 
هيچ نيازى به قرآن و اهل بيت عليهم السـالم در تبيين حكمت 
متعاليـه كه دين او اسـت، نداشـت و اگر آن چنـد آيه و حديث 
را از متـن «اسـفار» برداريد، هيـچ لطمه اى به حكمـت متعاليه 

نمى خورد.
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ــالف  اس و  او   .۶  
ــًا  دقيق ــپانيايی اش  اس
ــن  همي ــه  ك ــد  می دانن
ــی،  جوك ــوالن گاه»  «ج
ــس از  ــالم را در اندل اس
بين برد و در ناحيه شرق 
چنگيز  ــرای  ب را  ــه  زمين
اكنون  ــرد.  ك آماده  خان 
جناب كربن بار ديگر در 
عصر تشيع ايران، به آن 

«جوالن هپروتی» عصر تسنّن ايران، دعوت می كند و تاحدی موفق 
ــويم و به موقع برای «تصوف كربنی»  ــده است كه اگر بيدار نش ش
ــالج فرهنگی ـ  ــی و مردمی ما را فرا گرفته يك ع ــه محافل علم ك
ــالمی را از دست  علمی نكنيم، توان حفاظت و دفاع از كيان نظام اس

خواهيم داد. 
حفاظت از نظام اسالمی امكان ندارد مگر بر اساس مكتب قرآن 
و اهل بيت عليهم السالم. شعار «پای وحدت بر سر كفر و مسلمانی 
زديم» كجا و امر «دفاع» كجا؟ آخر اين واقعيت روشن چرا از چشم 

ما پنهان می ماند؟
ــای قرآن و احاديث  ــری كربن عالوه بر تحريف آيه ه دوم: هان
ــر  ــالم  كه سرتاس پيامبر صلی اهللا عليه و آله و اهل بيت عليهم الس
كتابش غير از اين تحريف، چيزی نيست، در صفحه ۵۵ امام سجاد 
عليه السالم را (نعوذ باهللا) يك صوفی ای كه از ترس مردم نمی تواند 
تصوفش را خيلی آشكار كند معرفی كرده است. از زبان آن امام نقل 
ــد: «من گوهرهای معرفت خود را پنهان می دارم مبادا جاهلی  می كن
ــر من مرواريدی از  ــكند... پروردگارا اگ ــا ديدن آن ارزش ما را بش ب
عرفان خود را آشكار كنم، مرا خواهند گفت كه تو پرستنده اصنامی و 
ــلمانان خون مرا حالل خواهند شمرد؛ زيباترين چيز را  مردمی از مس

كه به آن مردم عرضه شود بس ناپسند می شمارند».
ــواه گفته خود  ــه امام را گ ــوب ب ــعار منس آن گاه در تعليقه، اش

می آورد:
انّى الكتم من علمى جواهره

كيال يرى العلم ذو جهل فيفتتنا
و قد تقّدم فى هذا ابوحسن 

 على الحسين اوصى  بعده والحسنا
يا رّب جوهر علم لو ابوح به 

 لقيل لى انت مّمن يعبد الوثنا
و الستحّل رجال مسلمون دمى 

 يرون اقبح ما يأتونه حسنا
۱. اگر در اين اشعار لفظ «عرفان» هم می آمد، ما آن را به عرفان 
قرآن و اهل بيت عليهم السالم معنی می كرديم نه به عرفان جوكی 
و ارسطوئی؛ در حالی كه چنين لفظی وجود ندارد. اما جناب كربن از 

پيش خودش لفظ «علم» را به «عرفان» معنی كرده است.

ــان علم (يا عرفان) خود را آشكار  ۲. آن مردم كه امام از ترس ش
ــين و عمويم حسن و پدربزرگم علی  نمی كند (و می گويد پدرم حس
ــالم نيز آشكار نكردند) چه كسانی هستند؟ هانری كربن  عليهم الس
ــد، چرا نام شان را نمی برد و مسئله  كه آنان را خيلی دقيق می شناس
را در همين كليت رها می كند؟ او مجبور است به سرعت اين سخن 
ــئله ذره ای تكان بخورد،  ــرا اگر مس ــور كند؛ زي ــه و از آن عب را گفت
ــوذ عصر خود  ــرس صوفيان پر نف ــه امام از ت ــد ك معلوم خواهد ش
ــن بصری، محمد بن منكدر، سفيان ثوری،  ــت. حس می ترسيده اس
ــتانی، صالح مری، مالك بن دينار؛ اينان كه دكان زهد  ايوب سجس
ــين عليهم السالم باز  ــين و علی بن حس ــن، حس در قبال علی، حس
كرده بودند و سر در سفره امويان داشتند كه مورخان گفته اند «لوال 
ــن[البصری] لمات خالفة آل مروان فی المهد» و هميشه امام  الحس

را تحت فشار قرار می دادند.
ــالم  ــجاد و پدرش و جدش عليهم الس ــه امام س ۳. آن علمی ك
ــد، تصوف نبود؛ از  ــتند ابراز كنن ــرس اين قبيل صوفيان نتوانس از ت
ــتری تصوف بودند (و اين از مسلّمات  ــدت مش قضا مردم عوام به ش
ــت) وگرنه دنبال بی سوادانی مانند حسن بصری و امثالش  تاريخ اس
ــت در فضا  ــد. اگر امام آن روز می گفت: زمين يك كره اس نمی رفتن
ــب هميشه در هوا هست، حتی وقتی كه شما در روز قرار داريد  و ش
آن طرف زمين شب است. آيا آن صوفيان سنگ سارش نمی كردند؟ 
امام از ترس آنان: اين مطلب را فقط در يك جمله، در ضمن دعا و 
ــت: «يا خازن الليل فی الهوا»۳ و هر كدام  راز و نياز با خدا گفته اس
ــجاديه يك «قاعده» است برای علوم  از فقرات دعاهای صحيفه س

انسانی اساسی.
 

هانرى كربن و دانشگاهيان ما
ــنبه ۱۶ دی ۱۳۸۲. سال اول، شماره  ــايت روزنامه شرق: (ش س

(۹۹
سی ام آذر ماه و اول دی ماه مؤسسه پژوهشی «حكمت و فلسفه 
ــت  ــنوندگانی بود كه برای بزرگداش ــخنرانان و ش ايران» ميزبان س
» در گذشته  صدمين سال تولد هانری كربن «فيلسوف اسالم شناسِ
ــان جايی كه كربن خود  ــده بودند. يعنی  [در] هم ــوی گرد آم فرانس

زمانی در آن درس می داد و سخن می راند.
ــی زبان، و عالقه مندان به  ــفه خوان های فارس كربن برای فلس

پيش از آمدن كربن مردم ايران يك جامعه تشـيع، شـناخته مى شدند. كربن كارى 
كرد كه اكنون در جايگاه ذهنى (بيش تر ناخود آگاه) حوزه و دانشـگاه رسـوب شده 
كـه ايـران و ايرانى خواه در عصر تسـنّن و خواه در دوران تشـيع، هميشـه صوفى 
ارسـطوئى بوده اند. چيزى كه در گوشـه و كنار ايران به صـورت چند گروه كوچك، 

وجود داشت، يك فرهنگ و انديشه عمومى و مطلق انگاشته شد!
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ــا محدود اثرهايی  ــالم، ب مطالعات مربوط به فرهنگ و معنويت اس
ــی ترجمه شده است، مانند: تاريخ فلسفه اسالمی،  كه از او به فارس
ــفه ايرانی، تصحيح مصنفات شيخ اشراق، و  ــفه تطبيقی و فلس فلس
ــيد محمد حسين طباطبائی شناخته شده  نيز مكالماتش با عالمه س

است.
سخنرانی ها به زبان های فارسی و فرانسه ايراد شدند. سخنرانی ها 

از اين قرار بودند:
۱. كربن و اهميت فلسفه اسالم در جهان كنونی ـ رضا داوری.

۲. كربن و ادبيات فارسی ـ هانری توشه كور. 
۳. هانری و حكمت گمشده مغانی ـ بابك عليخانی.

۴. نگه ايرانی به كربن ـ يگانه شايگان
۵. تشيع نزد كربن ـ غالم رضا اعوانی 

۶. ترجمه هايی از عالمه طباطبائی و هانری كربن ـ خليجی.
۷. كربن و سيد حيدر آملی ـ منصوری الريجانی.

۸. آثار كربن در كيميای دوره اسالمی  رضا كوهكن.
۹. نقد ادبی و هنری نزد كربن ـ بهمن نامور مطلق.

۰۱. كربن و تصوف ايرانی ـ پل بالنفا.
۱۱. خاطراتی از كربن و عالمه طباطبائی ـ ابراهيم دينانی.

۱۲. تصوف، تشيع، ايران ـ شهرام پازوكی.
ـ  ــن  كرب گاه  ــر  نظ ــالمی از  اس ــی  ايران ــفه های  فلس  .۱۳

كريمی مجتهدی.
۱۴. فلسفه تطبيقی از ديدگاه كربن ـ محمد رضا ريخته گران.

۱۵. كربن فيلسوف سياسی ـ سيد جواد طباطبائی.
۱۶. در ضيافت عالم معنوی ـ يحيی بونو.

نگاه: 
اينك عبارت هايی را از متن سخنرانی های جناب دكتر سيد جواد 

ــه موضوع بحث من مربوط  ــهرام پازوکی كه ب طباطبائی و دکتر ش
است بر می گزينم و نکاتی را متذکر می شوم: 

ــنائی  ــر طباطبايی: «كربن با وجود اين كه كاتوليك بود آش دکت
دقيق با خاستگاه های پروتستانی داشت.» 

نگاه:
ــته  ــت. زيرا نه فكر بس ــرط اين نوع مأموريت هاس  اين اولين ش

«ارتدكسی» می تواند اين كار را بكند و نه روح كم تعصب پروتستانی. 
در طول تاريخ نيز كاتوليك ها رهبری جنگ های صليبی، جنگ های 
ــالمی را به عهده داشتند. به  ــيدن چنگيز به ممالك اس اندلس و كش
ويژه برنامه «تخريب فرهنگی» كه لجنه اسقف های كاتوليك اسپانيا 
تنظيم كرده است و هنوز هم در عرصه فرهنگی روی ريل «تهاجم 
ــی و سياسی، نسخه عملی زنده  فرهنگی» و هم در عرصه ديپلماس
ــت، همگی مال كاتوليك ها بوده و هست. از جانب ديگر، مطابق  اس
ــيلی خورده بيش از سيلی زننده، مزه آن را می فهمد»، يك  مثل «س
كاتوليك بهتر می فهمد كه پروتستانت چگونه پيدايش يافته و چگونه 
ــت بر كاتوليك غلبه كند، او بهتر می تواند يك پروتستانتيسم  توانس

ديگر در درون تشيع به راه بيندازد. 
ــناخته  ــيع، ش ــدن كربن مردم ايران يك جامعه تش ــش از آم پي
می شدند. كربن كاری كرد كه اكنون در جايگاه ذهنی (بيش تر ناخود 
ــگاه رسوب شده كه ايران و ايرانی خواه در عصر  آگاه) حوزه و دانش
ــطوئی بوده اند.  ــيع، هميشه صوفی ارس ــنّن و خواه در دوران تش تس
ــد گروه كوچك،  ــار ايران به صورت چن ــه و كن ــزی كه در گوش چي
وجود داشت، يك فرهنگ و انديشه عمومی و مطلق انگاشته شد؛ به 
ــرة االولياء» عطار، انبان خرافی ترين خرافات  حدی كه كتاب «تذك
ــر در خرافات مانند آن را نديده است، اساس فرهنگ و  كه تاريخ بش

انديشه ايران قلمداد شد.
ــتان  ــا دقت تمام عنصر «باس ــر هانری كربن، ب ــب ديگ  از جان
 « پرستی» را طوری در مشی و مسلك خود جای داده كه امروز «منِ
ايرانی از طرفی به كتاب عطار بهای وافری می دهد و از طرف ديگر 
ــه ايرانی. با بيان ديگر:  ــته از فرهنگ عربها می داند، ن آن را برخاس
ــر وقت روح صوفيانه آقای فالنی گل می كند تذكرة االولياء، عين  ه
ــود و هر وقت روح باستان پرستانه اش تحرك  فرهنگ ايرانی می ش
ــود. اين تضاد  ــد، تذكرة االوليا غير ايرانی می ش می ياب

درونی بين دانشگاهيان ما شديدتر است. 
ــه يك جامعه  ــی كرد به طوری ك ــن كار بزرگ كرب
ــناس به وضوح نوعی «آوارگی فرهنگی» در جامعه  ش
ــل دانش، كمی به  ــاهده می كند. اگر هر اه ــران مش اي
ــخصيت فرهنگی خود بنگرند و به ضمير ناخودآگاه  ش
ــن بالتكليفی را در می يابند. بديهی  خود توجه كنند اي
است «تضاد درونی» هرگز نمی تواند عمر زيادی  كند، 
ــت و از بين خواهد رفت و جامعه از آن خواهد  پايا نيس
رهيد. آن روز اگر يك ايرانی به پشت سر خود نگاه كند 
ــيع را با فرهنگ التقاطی و فرسوده  خواهد ديد که تش
«ارسطوئیـ  تصوفی» از بين برده و اينك نه شيعه است، نه صوفی، 

نه ارسطوئی. 
ــمندان ما را برای «گوركنی» استخدام  هانری كربن همه انديش
ــا را می كنيم،  ــت مان داده، گوره ــت؛ بيل و كلنگ به دس كرده اس
ــكلت های فسيل شده را در می آوريم و بر فرهنگ مردم قرن ۱۲  اس

ايران حاكم می كنيم. 

 كربـن بـه عنوان يك عقيـده، كامًال القـاء مى كرد كه 
تشيع باطن گرايى محض است و اگر روزى يك نهاد 
«دولتـى» يا شـخصى (مثـًال مانند ولى فقيـه) خود را 
امانت دار دين و وحى بداند بى ترديد توتاليتاريسـت 

خواهد بود. 
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ــی  طباطبائ ــرق:  ش
ــود  ــه مقص ــرای آن ك ب
ــن  ــتر روش ــود را بيش خ
كند گفت كه كربن را نه 
ــناس به معنای  ايران ش
ــه می داند و  ــق كلم دقي
بلكه  ــناس،  ش اسالم  نه 
قرن  ــوف  فيلس ــك  ي او 
ــتم اروپائی است كه  بيس
می دهد  انجام  كاری  اگر 

ــت، از سقراط آغاز می شود  ــنت اصيل فلسفه اروپائی اس در ادامه س
ــتين  و تا هايدگر ادامه می يابد و نيز به عقيده طباطبائی كربن نخس

فيلسوف جديد ايرانی است كه به نحو تناقض آميز فرانسوی بود. 
نگاه:

ــت و به ويژه نظر  ــر طباطبائی خيلی مهم اس ــات دكت   فرمايش
ــت،  ــته اس به اين كه ظاهرًا با كربن رفت و آمد خانوادگی هم داش
ــان بايد توجه كنند كه  ــت. اما ايش ــخيص داده اس خيلی خوب تش
ــوی»؟  كربن چرا «به نحو تناقض آميزی هم ايرانی بود و هم فرانس
انديشمند هوشمندی مانند او چرا بايد «دو شخصيته» باشد؟ آن هم 
ــخصيت متعارض بل متناقص. اين قيافه برای ارسطوئی ـ  نه دو ش

افالطونی و از اين رهگذر برای صوفی كردن ما بود. 
ــرق: طباطبائی گفت: كربن تاكيد داشت كه كتاب مقدس به  ش
ــود و  ــود بل كه به طور فردی نازل می ش ــور توتاليتر نازل نمی ش ط
ــت كه كالم الهی و ال غير، و اين كالم الهی را فرد است  تاكيد داش

كه می فهمد. 
نگاه: 

ــی تشيع  محققين اروپائی بهتر می دانند كه از ويژگی های اساس
ــت، اما تعدادی از  ــالمی، امامت و حكومت اس ــان مذاهب اس در مي
اروپائيان و در راس شان هانری كربن سعی دارند اسالم و مسيحيت 
ــيع  ــد وحكومت را از محور تش ــه يك چوب برانن ــه اصطالح ب را ب
براندازند تا شيعه به دولت ليبرال مبتنی بر«اصالت فرد» راضی شود؛ 
دولتی كه اگر سكوالر نباشد دست كم مسئوليت دينی نداشته باشد. 
ــند كه يا توتاليتر  غربيان هم در نظر و هم در عمل طوری می انديش
ــاس اصالت فرد، و  ــاس اصالت جامعه، و يا دولت ليبرال بر اس بر اس

چيزی از «امر بين االمرين» شيعه در اين مسئله نمی فهمند. 
ــمند كاتوليك (نه پيرو پروتستانت)، توتاليتر  وقتی كه يك انديش
ــردازد، اوالً به طور القائی در ضمير  ــراز كرده و به نفی آن می پ را ف
ــرورت دولت» در عرصه فكر  ــه «ض آنها می كارد كه هر نوع انديش
ــم» می شود. ثانيًا: بدين  ــفی دينی منجر به ۶۱.    «توتاليتاريس فلس
ــيله آنان را به تصوف كه كاری با «دولت» ندارد، سوق می دهد  وس
ــيم به شعار كربن: «شيعه از  ــت كه از نو می رس و در همين نقطه اس
ــخنی كه  ــيعه بوده اند». س اول صوفی بوده و صوفيان نيز از اول ش
ــر چه عده ای از  ــت، گ ــر نيامده اس تحكم آميزتر از آن در تاريخ بش

انديشمندان ما آن را پذيرفتند! 
اگر آن تعداد از دانشمندان اروپائی كه دولت را نفی می كنند پيروز 
ــه به ما بفهمانند  ــتادند ك ــدند، كربن هايی به ميان ما می فرس می ش
ــت كه خوارج می گفتند. شايد باز عده ای  ــيع همان اس ــالم و تش اس
ــد، زيرا تحكم آميز بودن اين سخن  ــمندان ما باورشان می ش از دانش
هرگز بيش تر از تحكم آميز بودن سخن باال نيست. آخ چه دردناك و 

خسارت آور است گول خوردن دانشمند!؟ 
ــون در آثار و  ــت تريب ــت ميز تدريس پش ــه در پش كربن هميش
ــتان ايرانيش، سعی بليغ داشته كه  ــته هايش در صحبت با دوس نوش
ــالم، جلوه دهد،  ــر از همه گروه های باطنی در اس ــيعه را باطنی ت ش
ــا مبادا در فكر  ــان. خيال پردازتر از محی الدين ت ــر از صوفي باطنی ت
ــند. بل بايد همه شيعيان فقط به طريقت  ــريعت باش اجرای ظاهر ش
ــريعت را به دنياداران  ــند و با تسامح بزرگوارانه ليبراالنه، ش بينديش
ظاهربين واگذارند و خودشان نيز به تسامح و اباحه گرائی بپردازند. 
ــيرهای ظاهری از اديان  ــرق: طباطبائی: «چيزی در اين تفس ش
ــفه ايرانی می يافت) به  ــی ای كه او در فلس ــير باطن (در مقابل تفس
عقيده كربن می تواند به توتاليتاريسم منجر شود؛ يعنی اگر نهادی يا 
ــخصی متعهد امانتداری وحی و باطن ديانت باشد به توتاليتاريسم  ش
ــرق می افزايد: البته در اين جا طباطبائی گفت كه با  می انجامد.» ش

كربن مرزبندی دارد. 
نگاه: 

ــيع  ــس كربن به عنوان يك عقيده، كامالً القاء می كرد كه تش پ
باطن گرايی محض است و اگر روزی يك نهاد «دولتی» يا شخصی 
ــالً مانند ولی فقيه) خود را امانت دار دين و وحی بداند بی ترديد  (مث

توتاليتاريست خواهد بود. 
ــرق: پازوكی: «او [كربن ]در آثار خود به ويژه در اسالم ايرانی،  ش

تصوف و تشيع را جزء ذات اسالم می داند.» 
نگاه:

ــراد غير محقق اين ادعای كربن را بپذيرند   اگر مردم عوام و اف
شايد جای شگفتی نباشد به طوری كه اگر عوام نمی پذيرفتند هرگز 
ــنّی، وارد نمی شد و اگر عوام نمی پذيرفت  تصوف از هند به ايران س
ــيد حيدر آملی به تشيع  ــط س تصوف برای اولين بار در قرن ۸ توس
ــت كه نداند تصوف  نفوذ نمی كرد. اما كدام اهل دانش و محقق اس
ــنن  كاالی صادراتی هنديان و وارداتی عده ای از ايرانيان دوران تس

پيش از آمدن كربن مردم ايران يك جامعه تشـيع، شـناخته مى شدند. كربن كارى 
كرد كه اكنون در جايگاه ذهنى (بيش تر ناخود آگاه) حوزه و دانشـگاه رسـوب شده 
كـه ايـران و ايرانى خواه در عصر تسـنّن و خواه در دوران تشـيع، هميشـه صوفى 
ارسـطوئى بوده اند. چيزى كه در گوشـه و كنار ايران به صـورت چند گروه كوچك، 

وجود داشت، يك فرهنگ و انديشه عمومى و مطلق انگاشته شد.
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ايران، بوده است. 
ــمندان جامعه ما اين  ــت: چرا محققان و انديش ــگفت اين اس ش
ــه زبان و قلم نمی آورند و در اين پنهان كاری  ــت و واقعيت را ب حقيق
ــه اين جهت كه غربيان می خواهند اين  چه انگيزه ای دارند؟! تنها ب
ــمند ايرانی چيزی را كه  ــه پنهان بماند و دانش واقعيت برای هميش
ــان و قلم نمی آورد. اين روحيه هم ناخودآگاه  غرب امضا نكند به زب

ما را ساخته و هم برخودآگاهمان مسلط است. 
 (البته آقای پازوكی در ظاهر اين عبارت، كربن را تاييد نمی كند 

و جای امتنان است كه او را بهتر می شناساند). 
غربيان بر يك عنصر يا عناصر وارداتی تاكيد می كنند: 

ــان می كنند، در عوض  ــوف را پنه ــان كاالی وارداتی تص غربي
ــند عناصری از اصول تشيع را «دخيل» بدانند كه از زمينه  می كوش
ــالم به ميان مسلمانان نفوذ كرده و  ــه های ايرانی قبل از اس وانديش

تشيع را به بار آورده است. 
آنان دقيقًا اين بهتان های علمی را به طور دانسته به تشيع افتراء 
ــه كردن می پردازند. از  ــت محققانه به وصله و پين می بندند و با ژس
دامادی امام حسين عليه السالم برای ايرانيان گرفته تا «فر خاندان» 
ــد. آيا غربيان كه  ــت و... را به عنوان دليل می آورن ــوارث حاكمي و ت
تشيع را فلسفی ترين مذهب اسالمی می دانند به استدالل های شيعه 
ــيعه را ميراث خوار واقعی  در مورد امامت توجه ندارند؟ يعنی آنان ش
ــتند كه واقعًا چنين  ــتان می دانند؟! آنان آگاه تر از اين هس ايران باس

بينديشند زيرا می بينند كه: 
ــر از آوه، قم  ــنی بودند (غي ــرن تمام همگی س ــان ۹ ق ۱. ايراني
ــته و گريخته يافت  ــان به طور جس ــيعه در ميان ش ــان) و ش و كاش

می شد. 
ــا نهادند؛  ــت فاطمی را بن ــيعيان مصر كه خالف ــه ش ۲. آن هم
ــيعيان لبنان، تونس، الجزاير، عراق و... كه ايرانی نبودند چه طور  ش

شيعه شده بودند. 
ــالم را خيلی  اروپائيان ماهيت مكتب امام جعفر صادق عليه الس
ــا و در عرصه فكر و  ــمندان م ــوب فهميده اند، خيلی بهتر از دانش خ
انديشه و فرهنگ بيش از هر فكر و انديشه از مكتب تشيع می ترسند 
ــيده و می پزند و گارسون وار روی ميز ما  ــپزوار زحمت كش و لذا آش
ــت. اما در دلشان می دانند كه  می گذارند كه بخوريد، خوش مزه اس

چه غذای مسمومی را به خورد ما می دهند. 

ــرق: شاهد مهم ديگر كربن (به گفته پازوكی) بر ربط تشيع و  ش
ــت كه كربن  ــيع اين اس تصوف و البته بر معنوی و باطنی بودن تش
می گفت: شايد حتی يك بحث باطنی وجود نداشته باشد كه امامان 
ــيعه آن را آغاز نكرده باشند و در خواندن آثار عرفای بزرگی چون  ش
ــع ندانيم كه  ــمنانی اگر در بعضی مواق ــی وعالء الدوله س ــن عرب اب

نويسنده كيست فكر می كنيم شيعه است. 
نگاه:

ــت فكر  ــنده كيس  ۱ـ  به همين جمله اخير «اگر ندانيم كه نويس
ــيعه است» توجه كنيد كه همه سخنان خود را نقض  می كنيم كه ش
كرده است: همه بحث های صوفيانه را امامان شيعه آغاز كرده اند اما 
صوفيان بزرگ شيعه نيستند.! ضعف حافظه آقای کربن از چيست؟

ــيعه نيز از  ــيعه بوده اند و ش يا: آن چه گفت: «صوفيان از اول ش
ــته می گويد دانه درشت های صوفيان  اول صوفی بود» اينك ندانس

شيعه نيستند! 
ــی عليه  ــالوه بر نقص مذكور آغاز با انجام فرق دارد. عيس ۲ـ ع
السالم مسيحيت را با توحيد محض آغاز كرده بود، پولس و ديگران 
ــا تمام توان  ــانيدند. اينك غربيان ب ــه تثليث رس ــرانجام ب آن را س
می كوشند از نو تفسير توحيدی از مسيحيت ارائه دهند و می دهند. 

پيامبر و امامان شيعه حقايق را بيان كرده اند، صوفيان گوشه هايی 
از آن تبيينات را برگرفته و به سوی خود و به نفع خود امتداد داده اند، 
و تصوف غير از اين، مستمسكی بر ادعای اسالمی بودن خود ندارد. 
ــه صوفيان اعالم كنند كه با قرآن و پيامبر صلی  كربن توقع دارد ك

اهللا عليه و آله و سلم و اهل بيت عليهم السالم كامالً مخالف اند. 
ــنی بودن محی الدين را نتوانسته انكار كند،  ۳ـ يعنی كربن كه س
ــت كه  ــتيانی) نفهميده اس آيا در حد مريد خودش (مرحوم جالل آش

محی الدين دشمن تشيع نيز بوده و به ويژه شيعه اماميه؟! 
ــهود كرده: «كربن در حال  ــتيانی مدعی است كه كشف و ش آش
ــت: السالم عليك يا حجة اهللا»؛ صاحب اين كشف و  مرگ گفته اس
ــهود در جايی می گويد: محی الدين دشمن سرسخت شيعه اماميه  ش
ــيخ اعظم» به توصيف  ــود و به دنبال آن با تعبيراتی از قبيل  «ش ب
ــل اين كه همه مان مرگ  ــدارج عرفانی محی الدين می پردازد.  مث م
ماهی خورده ايم و گيجمندانه روی آب حركت می كنيم و نمی توانيم 

به عمق برويم. 
ــت گياهی، آن را كوبيده با خمير مخلوط  مرگ ماهی: داروئی اس
ــه  ــد و به آب می اندازند. ماهی با خوردن آن دچار نفخ كيس می كنن
ــود و روی آب می آيد و چون  كوچك كه در درون بدنش دارد می ش
ديگر نمی تواند به عمق برود با سرعت به هر سمت حركت می كند، 

از حال كه می افتد دست خوش دست صياد می شود. 
ــانيدن تشيع و تصوف بود و تلخ ترين  هدف كربن به وحدت رس
ــيع و تصوف بود.  ــازگاری ماهيت تش ــرای او و برنامه او ناس چيز ب

ببينيد: 
ــی شده كه تشيع از  ــرق: «اما توهم اين جدائی از آن جا ناش ش
اصل خود دور شده و موجب شده علمای خود شيعه مقابل اين جبهه 

شعار كربن: «شـيعه از اول صوفى بوده 
و صوفيـان نيـز از اول شـيعه بوده اند». 
سـخنى كه تحكم آميزتر از آن در تاريخ 
بشـر نيامده اسـت، گـر چه عـده اى از 

انديشمندان ما آن را پذيرفتند!
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كربن هميشه در پشت ميز تدريس پشت تريبون 
در آثـار و نوشـته هايش در صحبـت با دوسـتان 
ايرانيش، سـعى بليغ داشته كه شيعه را باطنى تر 
از همـه گروه هاى باطنـى در اسـالم، جلوه دهد، 
باطنى تر از صوفيان و خيال پردازتر از محى الدين 

تا مبادا در فكر اجراى ظاهر شريعت باشند.

ــيعی اش را  باطنی موضع بگيرند، و در مقابل، تصوف هم مدارك ش
نشان نمی دهد.» 

نگاه:
ــم اين جدائی»، يك واقعيت بزرگ و  ــه را ببينيد «توه  ۱ـ  جمل
مسلم تاريخی را با آوردن لفظ «توهم» تا چه حد تحريف می كند!؟ 
ــوی را «توهم» می نامد. اين  ــن يك جدائی با تضاد كامالً ماه كرب
ــق تاريخ، اگر دليل  ــزرگ از زبان يك محق ــخن و اين تحريف ب س

ماموريت او نيست، پس چيست؟ 
۲ـ به جمله ديگر او توجه كنيد: «تشيع از اصل خود دور شد». 

ــت:  ــده از حوزويان مثل خودم اس ــخنم با آن ع ــك روی س اين
ــما  ــد)! اكنون بيائيد هر خاكی را كه ش ــان (صوفيان نو پدي صدرائي

می پسنديد بر سرمان بكنيم! 
ــف  ــن و مذهب و ايمان ما را انحرافی می داند، ما كش كربن دي
ــگام مرگ، دين  ــيعه بوده و هن ــهود می كنيم كه او بهترين ش و ش
كاتوليك خود را رها كرده و تشهد گفته است؛ آن هم نه تشهد اول 
ــهد سوم گفته است: اشهد ان المهدی(عج) هو الحجة  و دوم بل تش

الحق الحی الذی يمالء االرض قسطا. 
ــان نمی دهد»:  ــيعی اش را نش ۳ـ جمله «تصوف هم مدارك ش
ــيع به حدی منحرف شد كه صوفيان ننگ دانستند مدارك  يعنی تش

شيعی خود را ابراز كنند. اما برای توجيه موضوع ادامه می دهد: 
شرق: «اين امر ناشی از ظهور قدرت سلجوقيان و لزوم تقيه بوده 

است كه خود اصلی شيعی است.» 
نگاه:

ــلجوقيان خواجه نظام الملك ايرانی بود كه   ۱ ـ رهبر فكری س
ــگاه های نظاميه را از بغداد و موصل تا نيشابور و مرو روی خط  دانش
ــيع  ــم رديف كرد. به نظر غربيان، ايرانيان فرهيخته تش جاده ابريش
ــاختند. پس چرا  ــالم س ــق عناصر فكری ايرانی پيش از اس را مطاب
ــد و  ــت جناب خواجه نظام الملك بترس ــيعه صوفی از نهض بايد ش
ــك از آن ايرانيان فرهيخته نبوده و  ــه كند؟! آيا خواجه نظام المل تقي
ــيعه بود. همين طور خاندان برمك كه  ــنّی دو آتشه و قتّال ش لذا س
ــالم هستند و يحيی (بن عبداهللا بن  قاتل اصلی امام كاظم عليه الس
ــن(ع)) را كه در شمال ايران دولتی تشكيل داده بود،  حسن بن حس
ــداد به عمرش پايان دادند. و  ــتگير و در زندان بغ با مكر و حيله دس
ــهل كه هر چه توانستند امام رضا عليه السالم  همين طور خاندان س
را اذيت كردند. كدام خاندان ايرانی در عصر تسنن ايران قدرت پيدا 
ــت؟ آيا ساخته شدن تشيع  ــيع جنايت نكرده اس كرده و بر عليه تش
ــت است يا تقيه شيعه از همين ايرانيان؟ اين  به دست ايرانيان درس
ــمندان ما گفته های غربيان را بی مالحظه  تناقض نيست؟ چرا دانش

می بلعند!؟
ــيعه بودند و از ترس  ۲ـ مطابق القائات كربن، صوفيان همگی ش
ــان به دست نظام الملك بود، بر اساس تقيه،  سلجوقيان كه افسارش
ــنی جلوه دادند. اگر او می گفت «از ترس سلجوقيان  ــان را س خودش
ــنی شدند» باز به نوعی ادعايش از محال بودن خارج می شد. زيرا  س

ــظ می كند و گفته كربن  ــه می كند مذهب خود را حف ــی كه تقي كس
ــن در اين جا كه نمی تواند  ــت، كرب مصداق «تقيه بر عليه تقيه» اس
ــد، عوامانه ترين  ــان را انكار كن ــنی بودن صوفي واقعيت تاريخی س
ــكار و كامالً بين است.  حرف را می زند كه عوامانگی آن واضح و آش
ــمندان ما اين سخن او را «پژوهش علمی» دانسته  عده ای از انديش

و می بلعند. 
شرق: (از بيان پازوكی در توضيح اصول انديشه كربن): با سقوط 

خالفت عباسی بار ديگر با ظهور تصوف ولَوی مواجهيم. 

رابطه تاريخى تصوف با واليت
ــدن موضوع الزم است رابطه تاريخی تصوف با   برای روشن ش
ــئله  «واليت» را به اختصار تمام از نظر بگذرانيم: تصوف در اين مس

سه دوره را طی كرده است:
ــن بصریـ  اولين  ــوف عربی: اين دوره از حس ۱ـ دوره اول؛ تص
صوفی متشخص در جامعه اسالمی ـ آغاز می شود و در اواسط قرن 
ــری با دوره دوم كه در زير  ــال ۱۴۰ هجری قم دوم يعنی حوالی س

می آيد دست همكاری به هم می دهند.
ــی اهللا» نناميده اند، زيرا  ــان را «ول ــن دوره صوفيان خودش در اي
ــتی» تاويل شده بود. «من  واليت به ويژه در حديث غدير به «دوس
ــت دارد بايد  كنت مواله فهذا علی مواله» به «هر كس من را دوس
علی را دوست دارد»، تاويل شده بود و اگر صوفی ای ادعای واليت 

می كرد، شمشير بنی اميه بی ترديد به سراغ گردنش می رفت.
ــقوط  ــی: جوكيات هندی از همان آغاز س ۲ـ دوره تصوف فارس
ايران به دست عرب، توسط عده ای از ايرانيان ناسيوناليست به طور 
ــد. اين  ــنی ايرانی می ش ــلمان س خزنده و به تدريج وارد جامعه مس
جريان در زمان مهدی سومين خليفه عباسی به شدت جان گرفت.

عباسيان كه به نام شيعه و با تمسك به خون حسين عليه السالم  
ــول و با شعار «الرضی  ــدگان آل رس و زيد و يحيی و ديگر كشته ش
ــول» به قدرت رسيده بودند، امامت علی عليه السالم را  من آل الرس
ــتند، بدين  نه يك «حق واليتی» بل يك «حق وصايتی» می دانس
ــيعيان واليتی قرار نگرفتند. در زمان عبداهللا  جهت مورد پذيرش ش
ــيع وصايتی» همه گير شود اما سه عامل  و منصور می رفت كه «تش

قوی موجب شد كه عباسيان از خير تشيع وصايتی نيز بگذرند: 
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ــيان را درست مانند  ــديد شيعيان واليتی كه عباس الف: دافعه ش
امويان، غاصب می دانستند.

ــران «عبداهللا محض» از آل حسن  ب: قيام محمد و ابراهيم پس
ــان را به پيامبر  ــالم كه خود مدعی وصايت بودند وخودش عليه الس

صلی اهللا عليه و آله و سلم نزديك تر می ديدند.
ج: مقاومت علمای غيرشيعی.

ــی اصطالح «اهل  ــمندترين خليفه عباس در نتيجه مهدی هوش
ــنت» را ابداع كرد: يعنی ما همان روال را كه از روز وفات پيامبر  س

آغاز شده می پذيريم.
ــلمانان بود، نه  ــنت مس ــنت» روال و س ــت مراد از «س در حقيق
ــنت پيامبر» صلی اهللا عليه و آله و سلم. بدين سان چيزی به نام  «س
ــيعه وصايتی» كه از زمان محمد حنفيه و عصر امام سجاد عليه  «ش
السالم شروع شد و در كنار شيعه واليتی ادامه داشت، برای هميشه 
تاريخ از ميان رفت. اين بار يك امت است كه اكثريتش سنی است 
ــان است و خالفت درست  ــيعه در ميان ش و يك اقليتی نيز به نام ش
ــه با واليت توجيه می كند  ــروعيت خود را ن مانند زمان بنی اميه مش
ــه  و نه با وصايت. اما همان طور كه عنوانی به نام «واليت» هميش
ــيان را نيز  ــوال می برد خالفت عباس ــت بنی اميه را به زير س خالف
ــيان با طرح وصايت و تعيين سلسله  ــار قرار می داد، عباس تحت فش
وصايت علی، حسن، حسين عليهم السالم، محمد حنفيه، هاشم بن 
محمد حنفيه، ابراهيم عباسی، محمد عباسی، عبداهللا سفاح، منصور 
و مهدی،  تا حدودی به واليت خواهی مردم پاسخ مثبت داده بودند. 
ــت مانند بنی اميه شده  اينك با حذف وصايت و رها كردن آن، درس
بودند. چاره ديگر انديشيدند: صوفيان را كه در اين مقطع با جوكيات 
ــاء اهللا» ناميدند. بدين  ــدند «ولی» و «اولي ــدی نيز مجهز می ش هن
ترتيب واليت را در بستری ديگر انداختند تا خودشان را آسوده كنند. 
ــی رونق گرفت و«ولی اهللا» ها همه جا قد علم كردند.  تصوف فارس
بدين سان با سند رسمی، سمت امامت به دو بخش تقسيم شد و هر 

دو طرف همديگر را به رسميت شناختند. سند امضا شده: 
پادشاهان مظهر شاهی حق
عارفان مرآت آگاهی حق !

ــت، ابن  ــوف عربی: كه تصوف محی الدين اس ۳ـ دوره دوم تص
عربی با ادعای «خاتم االولياء» ختم واليت را برای پس از خودش 
ــی به حرف او گوش ندادند و  ــالم كرد. اما صوفيان تصوف فارس اع

هم چنان در ادعای واليت بودند و ماندند. 
صوفيان از زمان مهدی عباسی هيچ وقت دست از ادعای واليت 
بر نداشته اند تا از نو به آن برگردند. اينك عبارت باال را كه از روزنامه 

شرق ديديم دوباره ببينيم: 
ــقوط خالفت عباسی بار ديگر با ظهور تصوف ولوی  «پس از س

مواجهيم.»
ــت؟ كی صوفيان واليت را رها كرده  اين لفظ «بار ديگر» چيس

بودند كه بار ديگر تصوف ولوی شود؟!
ــته عمدًا مسلمات بزرگ تاريخ را زير  هانری كربن به طور دانس

ــيعه بودند. تنها در  ــذارد و می گويد: همه صوفيان از اول ش پا می گ
دوره سلجوقيان سنی شدند و با حمله مغول و پس از سقوط خالفت 
عباسی بار ديگر تصوف شيعی ظهور كرد. اما اين لفظ «ولوی» كاله 
گشادی است كه هم بر سر علم و دانش می رود و هم بر سر شيعيان 

كه به واليت معتقدند.
ــمن خونين امامان  ــا غصب خالفت، دش ــان طور كه خلفا ب هم
بودند، صوفيان نيز با غصب واليت به همان ميزان دشمن اهل بيت 

عليهم السالم بودند، بی كم و كاست.
ــر فالن صوفی نامی از يك امام می برد يا به نيكی نام می برد،  اگ
ــت كه معاويه و عمروعاص  ــی در حد تعريفات و تمجيداتی نيس حت
ــالم می كردند. روزی آن قدر از  در مورد اميرالمؤمنين علی عليه الس
علی تمجيد كردند كه يزيد گفت: «والفضل ما شهدت به االعداء». 
ــالم ابراز كرد  ــيد به امام كاظم عليه الس يا احترامی كه هارون الرش
ــرد و كلمه قصار «الملك  ــگفت زده ك به حدی بود كه مامون را ش
ــمنی صوفيان با اهل بيت عليهم  ــت. دش عقيم» از آن روز مانده اس
السالم  نه از مسلمات تاريخ اسالم بل ستون فقرات تاريخ اسالم و 
مسلمين است كه هانری كربن ما را اين قدر بی خرد حساب كرده و 
ــتون به اين بزرگی را انكار می كند بل آن را برداشته و ستون  اين س
فقرات ديگر به جای آن می گذارد. با فعاليت های هانری كربن وجود 
ــيد حيدر آملی» بالئی بر جان تشيع شد كه شيعه  ــی به نام «س كس
ــده  ــايد به مصيبتی بزرگ تر از اين دچار نش پس از ماجرای كربال ش

است.
ــالم، اين سيد شيعه، صوفی شد و  ــال از عمر اس پس از ۷۰۰ س
ــيعی بودن را نيز يدك كشيد كه كربن می گويد «بار ديگر تصوف  ش
ــگاهیِ ما را  ــمندان حوزوی و دانش ــيعی ظهور كرد». ببينيد دانش ش

چگونه گمراه می كند.
ــت است، تصوف پس از گذشت ۷۰۰ سال از عمر اسالم به  درس
ــيد حيدر صوفی شد، شاه نعمت اهللا ولی گرايش  تشيع نفوذ كرد. س
ــيع پيدا كرد و به دنبال او شيخ ابراهيم صفوی خانقاه اردبيل  به تش

را به نام شيعه موسوم كرد.
استاد محی الدين زده، مال صدرا زده و كربن زده حوزه می گويد: 
ــده اما واليت ختم نشده، امروز هم اولياء اهللا معجزه و  نبوت ختم ش

كرامت می كنند.
بنابراين سخن حضرت استاد، معلوم نيست آن «ولی اهللا» (عج) 
كه پشت پرده غيبت است چه كاره است. واليت كه «تعميمی» شد 
ــان  چه چيزی برای او می ماند؟! مگر اين كه مانند محی الدين، ايش
ــرد نظامی بداند كه در آخر  ــج) را صرفًا يك ف ــز آن امام غايب(ع ني

الزمان متولد شده و قيام صرفًا نظامی خواهد كرد.
ــرق: (به نقل از پازوكی): «كربن می خواست در عالم حكمت  ش
ــود آگاه می گفت «ما  ــد و ناخ ــائی كن ــرقيان را شناس ــی، مش ايران
ــيعه،  ــيعيان». در حالی كه نه ايرانی بود و نه ش ــا ش ــان»، «م ايراني

كاتوليك فرانسوی بود.»
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نگاه: 
به گمانم اگر اين سخن كربن ـ ما ايرانيان، ما شيعيان ـ تنها به 
ميزان يك اسكناس هزار تومانی ضرر مادی متوجه ما می كرد، فورًا 
ــديم و می گفتيم اين غربی، اين سخن را نا خودآگاه  ــاس می ش حس
ــت. دكان  ــته اس نمی گويد، كامالً آگاهانه می گويد، ما را هالو پنداش
ــتريان»  ــخنان را «هالو كردن مش ــن قبيل س ــان، اي داران و بازاري

می نامند. 
شرق: (به نقل از پازوكی): به گفته هولدرلين «هرجا خطر از آن 

برآيد از همان جا دفع می شود». 
ــر صادق عليه  ــان از «مكتب جعف ــرض كردم كه غربي نگاه: ع
ــند. پس بايد بيايند و در همين جا مغز متفكرين  ــالم» می ترس الس
ــا را بخورند. ضحاكی كه اين بار مغز متفكرين را می خورد نه مغز  م
ــود،  ــرا امروزه جامعه ای كه مغز متفكرينش خورده ش جوانان را. زي

اساسًا جوانش مغزدار نمی شود تا خوراك ضحاك باشد.
ــرق: «كربن تا وقتی زنده بود در محافل علمی غرب چندان به  ش
او پرداخته نمی شد. اما به گفته و تاكيد برخی از سخنرانان همايش، 
از جمله آقای کريم مجتهدی اخيرًا در فرانسه دوری از توجه به آثار 

و انديشه های كربن آغاز شده است.»
نگاه:

ــويان آن قدر می فهمند كه به كارهای ظاهرًا تحقيقی   ۱ـ فرانس
و در حقيقت زورگويانه و تحكم های او اهميت ندهند. اين ما هستيم 
ــمانی می دانيم.  ــموم او را مائده آس ــه كار و آثار غرض آلود و مس ك
ــه به كربن توجه می شود، بی ترديد به دليل  اين كه اخيرًا در فرانس
ــت او در صوفی كردن ما، نظر  ــت بل موفقي ــه علمی كار او نيس جنب
فرانسويان را جلب كرده است؛ می خواهند بدانند او چگونه با به هم 
ــته انديشه يك ملت را به اسارت  بافتن تحكم ها بر همديگر، توانس
خود در بياورد. لطفًا جناب مجتهدی يك نگاه ديگر به اين موضوع 

در فرانسه بكنند، 
ــه اهميت  ــت علمی كربن در فرانس ــه به ماهي ــا با اين ك ۲ـ ام
نمی دادند، به خودش اهميت می دادند. نمونه اش آن «جشن نامه ای 
ــت كه در همين  ــار يافت» اس كه پيش از مرگ كربن برای او انتش

مقاله شرق آمده است. 
ــر مورد كه ديديد غربيان  ــت: در ه  امام خمينی(ره): فرموده اس

شما را تأييد می كنند، بدانيد در همان مورد، به خطا رفته ايد.
ــی، ندارم. چندين سال است سياست را كنار  كاری با امور سياس
ــيع و نيز درباره حفظ نظام اسالمی از  ــته ام. در مورد مكتب تش گذاش
ــخن بس واال و  ديدگاه اصول مكتب بحث می كنم. امام نيز اين س
بلند و عميق و حياتی و سازنده را در همين زمينه، فرموده است. نه 
ــخن از عرصه  ــی موقت، اين س فقط به عنوان يك فرمول ديپلماس
ــی» امام، و از قواعد و قوانين تاريخ در روابط  ــن «انسان شناس روش
ــا ناظر به جهان  ــت. يعنی كه اين كالم تنه ــته اس جامعه ها برخاس
ــتكباری امروز نيست بل بر اصول انديشه علمی امام مبتنی است.  اس
او «دشمن را معيار قرار می دهد». چيزی كه هيچ كسی اين موضوع 

ــی مثل  ــرده بود. نه تنها مأموريت كس ــه اين فرازی مطرح نك را ب
ــيله و با هر امكان،  ــن و يارانش، بل غربيان به هر وس ــری كرب هان
ــنتی و كالسيك ما را به شدت تشويق می كنند و هم  هم تصوف س
تصوف مدرن ما را. به ويژه اين دومی را به نام «فلسفه برتر» ترويج 
ــت ساز، بل عامل بقای  ــاز، بل سرنوش می كنند. چرا اين معيار كارس
دين و مكتب را، بل عامل بقای كشور و استقالل كشور را، فراموش 
ــالً محقق آلمانی  ــه كار نمی گيريم؟ چرا!؟. فالن دو نفر مث ــرده ب ك
ــان با زيارت  ــتی دل ش چه كاری دارند در منزل فالن آقا، آيا به راس
ــيش و راهب و راهبه، قديسان مذكر و مؤنث  ــقف و كش آن همه اس
مسيحيت، به سكون عرفانی نرسيده، اينك می خواهند با زيارت اين 

آقا به باالترين مدارج عرفان برسند!؟.
در حديث آمده: روزی شيطان پيش يكی از پيامبران رفت وگفت: 
بگو ال اله اال اهللا. آن پيامبر مكثی كرد و به فكر رفت. شيطان گفت: 
من كه پيشنهاد بدی به تو ندادم به عمل حرام دعوتت كردم؟ شماها 
ــتيد؟ به پيشنهاد من بيچاره گوش نمی دهيد. آن  چرا اين جوری هس
ــت است من عاشق ال اله اال اهللا، هستم؛ جانم را  پيامبر گفت: درس
ــون از دهان تو می آيد، آن را نمی گويم،  ــته ام، اما چ در راه آن گذاش
برو من بی خرد نيستم، هيچ وقت كار تو بی غرض نيست. و شيطان 

چون چنين ديد فرار را بر قرار ترجيح داد.
ــت. به جای معيار باال، هر روز  وارونه كاری ما مگر يكی دو تاس
هانری كربن را يك دايه دلسوزتر از مادر، بل به صورت يك قديس 
ــيع و دانش ايرانی می كنيم. شگفتا از ما و  ــالم، تش خادم ايران، اس
ــگفت انگيزتر اين كه  ــی، فكری و ماهوی ما و ش ــی علم از خودكش
ــا را، مطابق بينش آن امام  ــتباه بزرگ م برخی ها می خواهند اين اش

بزرگ بدانند!

پى نوشت ها: 
۱. کتاب «شرح خواجه پارسا» توسط انستيتوی  کتاب «شرح خواجه پارسا» توسط بخش 
ــه» تحت مديريت كربن برای احيای مجدد محی الدين  ــی «انستيتوی ايران و فرانس فارس

چاپ شد. 
۲ . در کتاب «نقد مبانی حكمت متعاليه» غلط بودن حركت جوهری را توضيح داده ام.

۳. بحار ، ج ۵۹، ص ۶۴

www.ebnearabi.com پژوهشى درباره ابن عربى ، عرفان و تصوف



نقد مشهورات
 آ︀ ا﹡︧︀ن ︠﹙﹫﹀﹤ ا    ً ا︨️؟/ ﹝︡ی ﹡︭﹫︣ی

www.ebnearabi.com پژوهشى درباره ابن عربى ، عرفان و تصوف
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آيا انسان خليفه اهللا است؟
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اشاره
ــه هايی  ــی برخی اعتقادات و انديش ــهورات، به طرح و بررس در بخش نقد مش
(تفسيری ، حديثی، تاريخی  و ...) خواهيم پرداخت که از شهرت و مقبوليتی غالب 
ــت که  اعتقاد و انديشه ای مقبول از منظر  و فراگير برخوردارند و گمان بر اين اس
ــی و تامل مجدد در می يابيم  ــت اما در يک وارس دين و معارف قرآن و عترت اس
ــه از صحت و اتقان برخوردار نبوده و صرفا به دليل عواملی خاص از جمله تاثير  ک
ــودن صاحب يا صاحبان  ــای زمانه و يا به دليل صاحب نام ب ــری از جو و فض پذي
ــده  ــه  و ... به نظريه ای مقبول در نزد مومنان و متدينان تبديل ش ــن نظري آغازي
ــله مقاالت به نقد انديشه مشهور خليفة اللهی  ــت. در اولين شماره از اين سلس اس

انسان می پردازيم.

ــيری۱ و غير تفسيری۲  گمان رايج در چند دهه اخير که ابتدا در برخی آثار تفس
ــده، ( و بعضًا نتايج  ــلط تبديل ش ــهور و مس ــپس به باوری مش انعکاس يافته و س
ــتگان بر نوع آدم و آدميت، اومانيسم اسالمی و يا  ــجده فرش ديگری نيز از جمله س
ــت که نوع انسان و آدمی،  ــالمی و ... بر آن مترتب گشته)  اين اس ــی اس دموکراس
خليفه خداوند در زمين است و آيه شريفه «انی جاعل فی االرض خليفة»۳ را ناظر 
ــير از آيه مزبور تا پيش از کمتر از يک قرن  به اين عقيده و باور می داند. اين تفس
ــابقهای نداشته است۴ و برای اولين بار در تفاسير المنار و فی ظالل  اخير، تقريبًا س
ــيد قطب مطرح شده است . تا  ــيد رضا و س ــنی مذهب، رش القرآن، آثار عالمان س
ــران تنها حضرت آدم عليه السالم را مصداق  ــده، عموم مفس پيش از مقطع ياد ش
ــتند و البته اين عنوان را بعد از آدم عليه  ــخص خليفة اهللا در آيه مزبور می دانس مش
ــران شيعه عالوه بر انبياء،  بر ائمه معصومين  ــالم بر ديگر انبيای الهی، و مفس الس

عليهم السالم نيز صادق می دانستند.  
اکنون به شرح ادله و استناداتی خواهيم پرداخت که نافی باور مشهور فوق بوده 
و مقام خليفة اللهی را منحصر به اوليای معصوم الهی اعم از انبيا و ائمه معصومين 

عليهم السالم می داند:
ــياق آن به اضافه آيات بعد از آن دال بر اين  ۱. ظاهر آيه «انی جاعل...» و س
ــانها. شواهد اين  ــخص آدم عليه السالم است و نه نوع انس ــت که سخن از ش اس

مطلب عبارت است از:   
ــالم به عنوان اولين  الف: موضوع خالفت الهی به موازات خلقت آدم عليه الس
ــانی که قرار است پيامبر الهی باشد، مطرح شده است و آيه ظهوری در خلقت  انس

همه انسانها و يا نوع انسان به عنوان خليفة اهللا ندارد.
ــوی خداوند (وعلم آدم االسماء  ــماء به آدم از س ــک تعليم همه اس ب: بدون ش

مهدی نصيری در سال ۱۳۴۲هجری شمسی در دامغان 
ــد. تحصيل دروس حوزوی را از سال ۱۳۵۴ در  متولد ش
ــود تحصيل کرده  ــه دامغان نزد پدر (که خ حوزه علمي
ــام اجتهاد نايل آمده  ــرف و به مق حوزه علميه نجف اش
ــال ۱۳۵۸  بود)، و ديگر عالمان آن حوزه آغاز کرد. در س
ــد و تا سال  برای ادامه تحصيل عازم حوزه علميه قم ش
ــه داد و همزمان در  ــطح حوزه را ادام ۱۳۶۶ دروس س
مدرسه علميه رسالت به تدريس دروس ادبيات و منطق 
پرداخت. در سال ۱۳۶۵ همکاری با موسسه مطبوعاتی 
کيهان را در قم آغاز و يک سال بعد برای ادامه همکاری 
به تهران رفت و به عنوان دبير سرويس مقاالت روزنامه 
کيهان کار مطبوعاتی را ادامه داد و مقاالت متعددی در 

زمينه مسائل سياسی و فرهنگی روز نوشت. 
ــال ۱۳۶۷ سردبيری روزنامه کيهان به وی محول  در س
ــتور مقام معظم رهبری به  ــد و در سال ۱۳۷۰ با دس ش
ــه کيهان منصوب گرديد و  ــئول روزنام عنوان مدير مس
ــود. در همين  ــمت فعاليت نم ــال ۱۳۷۴ در اين س تا س
سالها با آغاز درس خارج فقه حضرت آيت اهللا خامنه ای 
ــرد. در نيمه  ــرکت ک ــال در اين درس ش به مدت دو س
ــه کيهان پايان داد  ــال ۱۳۷۴ به همکاری با موسس س
ــريه سياسی فرهنگی صبح  ــفند همان سال نش و در اس
ــريه تا سال ۱۳۷۸ ادامه  ــر نمود. حيات اين نش را منتش
يافت. نصيری در اين سال به قم مراجعت نمود و درس 
ــبحانی  ــارج اصول و فقه را در محضر آيات عظام س خ
ــه معاونت  ــال ۱۳۸۰ ب ــه داد. وی در س ــن ادام و مؤم
ــی شورای سياستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور  سياس
ــمت فعاليت کرد  ــال ۱۳۸۴ در اين س ــوب و تا س منص
ــر از درس خارج فقه  ــال ديگ ــالها نيز دو س و در اين س
ــال ۱۳۸۴ به عنوان  مقام معظم رهبری بهره برد. در س
معاونت فرهنگی دفتر نمايندگی مقام معظم رهبری در 
ــور امارات به اين کشور رفت و سال ۱۳۸۸ با پايان  کش

مأموريت به کشور مراجعت کرد.
ــار ماهنامه سياحت غرب  مهدی نصيری همچنين انتش
ــالمی صدا و سيما در قم را  برای مرکز پژوهش های اس
در کارنامه مطبوعاتی خود دارد که تاکنون هشتاد و يک 
شماره آن منتشر شده است. مديريت مسئول انتشارات 
ــار آثاری در زمينه غرب  ــاب صبح که عمدتا به انتش کت
ــی می پردازد نيز با مهدی نصيری است. صاحب  شناس
ــئول فصلنامه سمات تازه ترين  امتيازی و مديريت مس

فعاليت مطبوعاتی وی است.
ــه و گفتگوی  ــا مقال ــگارش ده ه ــری عالوه بر ن نصي
ــالم و تجدد»،  ــه کتاب با عنوانهای «اس مطبوعاتی، س
ــفه از منظر قرآن و عترت» و «جايگاه اجتماعی  «فلس

زن از منظر اسالم» تاليف و منتشر کرده است.

گمـان رايـج در چنـد دهه اخير كـه ابتـدا در برخى آثار 
تفسـيرى و غير تفسـيرى انعـكاس يافته و سـپس به 
باورى مشـهور و مسـلط تبديل شـده، ( و بعضـاً نتايج 
ديگـرى نيـز از جمله سـجده فرشـتگان بر نـوع آدم و 
آدميت، اومانيسـم اسـالمى و يا دموكراسى اسالمى  و ... 
بر آن مترتب گشـته)  اين اسـت كه نوع انسان و آدمى، 

خليفه خداوند در زمين است.
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ــاره شده، اختصاص به حضرت آدم عليه  ...۵) که در آيه بعد بدان اش
ــور به «قرار دادن  ــان، و اين که آيه مزب ــالم دارد و نه نوع انس الس
ــانها»  تفسير شود،۶ امری غريب  نيروی تعلم و دانش آموزی در انس
تر از خالفت الهيه نوع انسان است؛ چرا که در هيچ واژه نامه و هيچ 
ــرار دادن نيروی تعلم در  ــتقات آن به ق ــن عربی، واژه علّم و مش مت
متعلم ، ترجمه و استعمال نشده است و معنايی جز تعليم و ياد دادن 
ــماء و  ــت که چنين تعليمی (تعليم الهامی اس بالفعل ندارد و معلوم اس
ــالم صورت  حقايق) فقط در حق انبياء و ائمه معصومين عليهم الس

گرفته است. 
ــمائهم...۷) نيز ظاهر و بلکه صريح  ج: آيه بعد (يا ادم انبئهم باس
در اين مطلب است که محور اين ايات شخص آدم نبی عليه السالم 
است و نه نوع آدميان، زيرا به آدم عليه السالم و نه نوع آدم، فرمان 
ــد که فرشتگان را از اسمايی که به او آموخته شده است خبر  داده ش

دهد.  
ــجدوا ...۸) نيز  ــجدوا آلدم فس ــه بعد (و اذ قلنا للمالئکة اس د: آي
ــالم (و نه نوع آدم) در اين  ــاهدی ديگر بر محوريت آدم عليه الس ش
آيات است که با موضوع خليفة اللهی او آغاز و تا مسجود فرشتگان 
ــدنش تداوم می يابد. و اما اينکه برای تثبيت برداشت خليفة اللهی  ش
ــير اين آيه نيز نوع بنی  ــوع آدم از آيه اول ( انی جاعل...)، در تفس ن
ــتگان بدانيم نيز فاقد هر گونه دليل و شاهد و  ــجود فرش آدم را مس

برخالف انسان شناسی متخذ از قرآن و احاديث است.
ــد فيها و يسفک  اما اينکه در مورد فراز قالوا اتجعل فيها من يفس

ــد از انی جاعل فی  ــدک که بالفاصله بع ــبح بحم الدماء و نحن نس
االرض خليفة آمده است بگوييم که چون موضوع خالفت الهیِ نوع 
ــاله ای را مطرح کردند و اال  ــت، فرشتگان چنين مس آدمی بوده اس
ــتگان چنين سئوالی را  اگر مقصود از خليفة اهللا، آدمِ پيامبر بود، فرش
ــخنی فاقد دليل است و بلکه اين فراز از آيه  مطرح نمی کردند نيز س
ــخص آدم عليه السالم باشد؛  نيز می تواند تاييدی بر خليفة اللهی ش
ــتگان بدون اطالع از تفصيل آنچه قرار است رخ دهد،  چرا که فرش
تصور کردند که قرار است موجودی معمولی نظير جنيان که قبال در 
ــت به فساد و خونريزی زدند، به مقام خليفة اللهی  زمين بودند و دس
ــماء و حقايق و معارف الهی به آدم  ــود، اما پس از تعليم اس نائل  ش
ــط خداوند و انباء آدم فرشتگان را از آموخته های  ــالم توس عليه الس
خود، دريافتند که اين خليفه (و انبيای الهی و ائمه معصومين عليهم 
ــامخ و رفيع  ــس از اويند)، مقامی بس ش ــالم که خلفای الهی پ الس
دارند، اگر چه فرزندان و نسل غير معصوم آدم دست به انواع جنايتها 
ــئوال فرشتگان بی  ــادها خواهند زد و از اين جهت تعجب و س و فس
ــگفتی ای در مورد خليفة اهللا که  ــت اما چنين استبعاد و ش وجه نيس

پيامبرالهی است ، بی وجه است. 
ــم خالئف االرض۹ و  ــز آياتی نظير هو الذی جعلک ــی ني ۲. بعض
ــته  ــاء االرض۱۰ را دليل بر خليفة اللهی نوع آدم دانس ــم خلف يجعلک
ــود که اين  ــياق معلوم می ش اند اما به قرينه آيات ديگرِ به همين س
خالفت به مفهوم در پی قومی ديگر آمدن و جايگزين آنان در زمين 
ــوره يونس می خوانيم: فکذبوه  ــدن است و نه خالفت الهی. در س ش
فنجينه و من معه فی الفلک و جعلناهم خالئف۱۱  و در سوره اعراف 
ــوح۱۲ و واذکروا اذ جعلکم  ــروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم ن : و اذک

خلفاء من بعد عاد۱۳. ۱۴
ــت: گزارش تصميم بر جعل خليفه به صورت  ــده اس ۳. گفته ش
جمله اسميه (انی جاعل...) نشانه استمرار جعل خليفه در زمين و نفی 
ــت۱۵ اما بايد گفت مفهوم استمرار  ــخص آدم اس اختصاص آن به ش
ــت و مالزمه  جعل خالفت مربوط به انبيا و معصومين بعد از آدم اس
ــتمرار و عموميت خالفت در مورد نوع آدميان وجود  ای بين اين اس

ندارد.
ــوده اند: آيه و لقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للمالئکة  ۴. فرم
ــان مى دهد آدم نه به عنوان شخص بلكه به  ــجدوا ألدم۱۶ «نش اس

بعضـى نيز آياتى نظير هـو الذى جعلكم 
خالئف االرض و يجعلكم خلفاء االرض را 
دليل بر ︠﹙﹫﹀﹤ اللهى نوع آدم دانسـته اند 
اما به قرينه آيات ديگِر به همين سـياق 
معلوم مى شود كه اين خالفت به مفهوم 
در پى قومى ديگر آمدن و جايگزين آنان 

در زمين شدن است و نه خالفت الهى.

ظاهـر آيه «انى جاعل...» و سـياق آن به 
اضافه آيات بعد از آن دال بر اين اسـت 
كه سـخن از شـخص آدم عليه السالم 

است و نه نوع انسان ها. 
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ــان و عصاره بشريت، مسجود فرشتگان واقع  عنوان الگوى نوع انس
ــان است  و از اين كه  ــد؛ چون خطاب در اين آيه متوجه نوع انس ش
آدم بر اثر مقام خالفت مسجود فرشتگان قرار گرفت بر مى آيد كه 
مقام خالفت نيز اختصاص به آدم ندارد.»۱۷ البته اگر ما بوديم و فقط 
ــايد چنين استنباطی بيراه نبود اما با توجه به ادله ديگر  همين آيه ش
ــدک ظهور اين آيه نمی تواند  ــخص آدم، ان ِ دال بر خالفت اللهی ش
ــر خلقناکم و  ــد. تعبي ــر مدعای خالفت اللهی نوع آدم باش ــی ب دليل
ــالم  ــت که با آدم عليه الس صورناکم به مفهوم آغاز خلقت انسانهاس
ــت،  ــان که حجت و نبی خداوند اس ــود و اين اولين انس آغاز می ش
ــود. اگر آيه به مفهوم خلق و صورت  ــجود فرشتگان واقع می ش مس
ــجود  ــت ـ آنگاه ادعای مس پردازی بالفعل همه آدمها بود ـ که نيس

واقع شدن نوع آدم، ظهور بيشتری می يافت.
ــير آيات  ــالم در تفس ــی که از اهل بيت عليهم الس ۵. در روايات
ــانه ای از تعميم خالفت  ــت کمترين نش ــده اس مورد بحث وارد ش
الهی به نوع آدميان مشاهده نمی شود و همگی اين مقام را مختص 
ــداد کرده اند. در روايتی  ــالم و ذريه معصوم او قلم به آدم عليه الس

از اميرالمؤمنين عليه السالم در 
ــير انی جاعل فی االرض  تفس
خليفة آمده است : يکون حجة 
ــی خلقی (تا  لی فی ارضی عل
ــم در زمين  حجت من بر خلق
ــالم در  ــد) . امام عليه الس باش
اين آيه خليفه را معادل حجت 
ــام و  ــه ام ــه ک ــوم گرفت معص
ــوای مردم است . در واقع  پيش
حديث صراحت در جدايی بين 
ــت الهی با مردم  خليفه و حج

غير معصوم دارد . 
ــير انی اعلم ما ال  ــالم در ادامه روايت، در تفس حضرت عليه الس

تعلمون می فرمايد: 
انی أريد ان أخلق خلقا بيدی و أجعل من ذريته أنبيا و مرسلين و 
عبادا صالحين و أئمة مهتدين و أجعلهم خلفاء علی خلقی فی أرضی 
ــت  ينهونهم عن معصيتی و ... (من اراده کرده ام موجودی را با دس
ــوالن و امامانی هدايت  خويش بيافرينم و از ذريه او پيامبران و رس
شده (و هدايت گر) به وجود آورم و آنها را خلفای (خويش) بر مردم 
ــاهده  ــن قرار دهم تا آنان را از نافرمانيم باز دارند و...).۱۸ مش در زمي
می شود که در اين فراز از حديث نيز سخن از خالفت الهی پيامبران 
ــر ديگر آدميان  ــت که حجت ب ــالم اس و امامان معصوم عليهم الس

می شوند و نه خالفت همه آدميان در زمين.
در روايتی ديگر به نقل از اميرالمؤمنين عليه السالم، ايشان دايره 
خليفة اللهی را بسيار محدودتر مطرح کرده اند: ابن شاذان از حضرت 
ــان از پدر بزرگوارش عليه السالم  ــالم و ايش ــجاد عليه الس امام س
روايت کرده است که فرمود: حضرت امير مؤمنان علی عليه السالم 

ــود: لعنت خدا بر هر کس که نگويد من چهارمين فرد از خلفای  فرم
ــد: به حضرت امام جعفر صادق  ــين بن زيد می گوي چهارگانه ام. حس
ــما چيزی غير از اين، روايت کرده ايد؛  ــالم عرض کردم: ش عليه الس
ــت؟ حضرت فرمود: بله، خداوند در آيات محکم کتاب  اين طور نيس
ة إِنِّی جاعلٌ فی اَألرضِ  ئكَ ــد: «وإِذْ قَالَ ربك للْمالَ خويش می فرماي
 لْنَاكعإِنَّا ج وداوا دــين خدا بود و نيز «ي » پس آدم اولين جانش ةً ليفَ خَ
ــالم دومی بود و سومی، هارون  » و داوود عليه الس ةً فی اْألَرضِ ليفَ خَ
ــالم بود که خداوند از قول موسی فرمود:  ــين موسی عليه الس جانش
ــين محمد  ــالم جانش لح» و علی عليه الس ــی فی قَومی وأَصْ لُفْنِ «اخْ
ــالم فرمود: من  ــت. از اين رو علی عليه الس صلی اهللا عليه و آله اس

چهارمين فرد از خلفای چهارگانه ام.۱۹ 
ــاير انبياء و ائمه معصومين  البته روايت فوق نافی خليفة اللهی س
ــالم نيست اما شاهدی ديگر بر رد تلقی خليفة اللهی نوع  عليهم الس

انسانها است. 
ــه از اهل بيت  ــت ک ــه ما مملو از تعابيری اس ــات و ادعي ۶. رواي
عليهم السالم با عنوان خلفاء اهللا فی ارضه ياد و ستايش شده است. 
ــر مقام خليفة  ــت که اگ بديهی اس
اللهی مربوط به نوع انسان بود اين 
تعابير و ستايشها مفهومی نداشت و 
ــب خليفة اللهی امتيازی ويژه  منص
ــد. از  ــوب نمی ش برای آنان محس

جمله اين روايات است:
ـ امام رضا عليه السالم: االئمة 

خلفاء اهللا فی أرضه۲۰
ــالم در  ـ امام هادی عليه الس
ــهد أنکم االئمة  زيارت جامعه : أش
الراشدون المهديون ...أيدکم بروحه 

و رضيکم خلفاء فی أرضه۲۱ 
ــودن مقام خليفة اللهی۲۲ و يا  ــخن از ذو مراتب ب ۷. برخی نيز س
ــت کليه و جزييه گفته  و مراتب عالی و کليه آن را برای انبياء  خالف
و ائمه معصومين عليهم السالم دانسته و مراتب نازله و جزييه آن را 
ــخن نيز دليلی ارائه نشده است.  برای ديگر آدميان، اما برای اين س
در حقيقت مقام خالفت الهی در زمين همان مقام عصمت و حجت 
ک و ذو مراتب نيست و مصاديق  ــکَّ ــت که امری مش الهی بودن اس

مشخص و معينی دارد.
ــا پندار  ــز وجود دارد كه منش ــن احتمال ني ــوده اند: «اي ۸. فرم
ــل، خلط نظام تكوين و  ــان هاى كام اختصاص مقام خالفت به انس
تشريع باشد؛ زيرا در نظام تشريع شرايط فراوانى در استخالف مطرح 
ــت،  ــت كه لزوم وثاقت و امانت و طهارت خليفه برخى از آنهاس اس
ــتخالف مطرح است قدرت بر  ولى آنچه در نظام تكوين راجع به اس
ــماى حسناست، نه بيش از آن.»۲۳  ابتكار، و صالحيت مظهريت اس
ــريع آز آن معصومين  ــخن نيز که خالفت الهی در نظام تش اين س
عليهم السالم و در نظام تکوين مربوط به همه آدميان است، اگر چه 

در رواياتـى كـه از اهـل بيـت عليهـم 
السالم در تفسـير آيات مورد بحث وارد 
شده است كمترين نشـانه اى از تعميم 
خالفـت الهى به نـوع آدميان مشـاهده 
نمى شـود و همگى ايـن مقام را مختص 
بـه آدم عليه السـالم و ذريـه معصوم او 

قلمداد كرده اند.

www.ebnearabi.com پژوهشى درباره ابن عربى ، عرفان و تصوف



از شدت غرابت قول به خالفت الهی نوع آدميان و انسانها می کاهد 
اما باز فاقد هر گونه دليل و مدرک است.۲۴

ــان  ــانها و نوع آدميان با انس ــول به خليفة اللهی عموم انس ۹. ق
ــی ای که قرآن ارائه می دهد نيز ناسازگار است . اگر چه قرآن  شناس
سخن از تکريم بنی آدم و تفضيل او بر ديگر مخلوقات می گويد اما 
در جنب اين تمجيد در مواضع متعدد به شدت انسان و آدمی را توبيخ 

و سرزنش می کند. به اين آيات بنگريد:
انه ليؤوس کفور۲۵ 

ان االنسان لظلوم کفار۲۶
خلق االنسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين۲۷

ان االنسان لکفور مبين۲۸
ــان هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا  خلق االنس

اال المصلين۲۹
کان االنسان قتورا۳۰

انه کان ظلوما جهوال۳۱
قتل االنسان ما اکفره۳۲

يا ايها االنسان ما غرک بربک الکريم۳۳
ــير محدث عاليقدر شيخ صدوق (ره) از آيه انی جاعل فی  ۹. تفس
االرض خليفة را در مقدمه اثر گرانقدرش، کمال الدين و تمام النعمة 
، که با عنوان «الخليفة قبل الخليقة» آغاز می شود، ختم نيکوی اين 

مقال قرار می دهيم:
ــه پيش از آفرينش: اما بعد خدای تبارک و تعالی در کتاب  «خليف
محکم خود می فرمايد: هنگامی که پروردگارت به مالئکه فرمود که 
ــز و جل پيش از  ــتم. خدای ع ــن در زمين قرار دهنده خليفه هس م
ــخن می گويد و اين داللت دارد که حکمت در  آفرينش از خليفه س
خليفه بر حکمت در آفرينش مقدم است و بدين دليل است که بدان 
آغاز کرده است، زيرا او حکيم است و حکيم کسی است که موضوع 
ــن تصديق قول امام جعفر  ــم تر را بر امر عمومی مقدم دارد و اي مه
صادق عليه السالم است که می فرمايد: «حجت خدا پيش از خلق و 
همراه خلق و پس از خلق است.» و اگر خداوند خلقی را بيافريند در 
حالی که خليفه ای نباشد، ايشان را در معرض تباهی قرار داده است 
ــفيه را از بی خرديش باز نداشته است، بدان گونه که حکمتش  و س
ــه راه آوردن تبهکاران، در  ــدود و ب ــا می کند از قبيل اقامه ح اقتض

ــم به هم زدنی از  ــت الهی اجازه نمی دهد، يک چش ــی که حکم حال
ــود. حکمت الهی فراگير است همچنان که طاعت  آن صرف نظر ش
ــدارد دنيا لحظه ای بدون امام  ــی که بپن او نيز عموميت دارد. و کس
می پايد، الزمه اش آن است که مذهب برهمنان را در ابطال رسالت 
ــح بداند. و اگر نبود که قرآن کريم پيامبر اکرم صلی اهللا عليه  صحي
ــتی در هر زمانی پيامبری  ــلم را خاتم االنبياء ناميده، بايس و آله و س
باشد، ولی چون ختم نبوت به صحت پيوسته است، بودن پيامبر پس 
ــت، تنها يک صورت معقول باقی می ماند  ــول اکرم منتفی اس از رس
ــت. زيرا خدای تعالی به سببی نمی خواند  که آن وجود خليفه حق اس
ــق آن را در عقول تصوير کند و آنگاه که آن  ــر بعد از آنکه حقاي مگ
ــود  را تصوير نکند، دعوت الهی تحقق نيابد و حجت ربانی ثابت نش
ــت که هر چيزی با همانند خود الفت می جويد  و اين بدان جهت اس
ــوالن الهی را انکار  ــد خويش دوری می جويد و اگر عقل رس و از ض

می کرد، خدای تعالی هرگز پيامبری را مبعوث نمی فرمود.
ــت  ــت، بيمار را با دارويی که موافق طبع اوس مثال آن طبيب اس
ــه مخالف طبع  ــد ک ــد و اگر درمان او با دارويی باش ــه می کن معالج
ــت که خداوند  ــت. اين ثابت اس ــاخته اس ــت، بيمار را هالک س اوس
ــت و از هر حکيمی حکيم تر است. به سببی  «احکم الحاکمين» اس
ــبب در عقول موجود  ــد جز آنکه صورت ثابته ای از آن س نمی خوان
ــه وضع خليفه به حال خليفه گذار داللت دارد و همه  ــت. هميش اس
مردم از خواص و عوام بر اين شيوه اند. در عرف مردم، اگر پادشاهی، 
ــاه را نيز ظالم می دانند و اگر  ظالمی را خليفه خود قرار دهد، آن پادش
ــاه را نيز عالم می نامند. پس  ــين خود سازد، آن پادش عادلی را جانش
ــد که خالفت خداوند، عصمت را ايجاب می کند و خليفه جز  ثابت ش

معصوم نتواند بود.
وجوب اطاعت از خليفه

ــت خود برگزيد، بر  ــدای تعالی آدم را در زمين به خالف چون خ
اهل آسمان ها اطاعت او را واجب گردانيد، تا چه رسد به اهل زمين. 
ــتگان را به خلق واجب گردانيد و  و چون خدای تعالی ايمان به فرش
ــاخت و تنها يک تن  ــجود به خليفة اهللا را واجب س بر مالئکه نيز س
ــتی و  ــجده به او امتناع ورزيد و خدا نيز خواری و پس از جنيان از س
ــرد و تا روز قيامت دچار  ــوا ک ــت را بر او فرود آورد و او را رس هالک

لعنتش ساخت. از اين مطالب، رتبه و فضل امام دانسته می شود...

︠﹙﹫﹀ـ﹤ اللهـى عمـوم انسـان ها و نـوع 
آدميـان با انسـان شناسـى اى كه قرآن 
ارائـه مى دهد نيز ناسـازگار اسـت . اگر 
چـه قـرآن سـخن از تكريم بنـى آدم و 
تفضيل او بر ديگر مخلوقات مى گويد اما 
در جنب اين تمجيد در مواضع متعدد به 
شدت انسان و آدمى را توبيخ و سرزنش 

مى كند.

روايات و ادعيه ما مملو از تعابيرى است 
كـه از اهل بيت عليهم السـالم با عنوان 
خلفاء اهللا فى ارضه ياد و سـتايش شده 
است. بديهى اسـت كه اگر مقام ︠﹙﹫﹀﹤ 
اللهـى مربـوط به نوع انسـان بـود اين 
تعابير و سـتايش ها مفهومى نداشـت و 
منصب ︠﹙﹫﹀﹤ اللهـى امتيازى ويژه براى 

آنان محسوب نمى شد.
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ــه انی جاعل فی  ــدای تعالی «و اذ قال ربک للمالئک ــه خ و گفت
ــه ای که اطاعت از او موجب  ــه»، داللت دارد به خليف االرض خليف
ــان می گردد و آن اطاعت مقترن به توحيد است و نافی  هدايت ايش
ــتمکاری و تضييع حقوق از خدای تعالی است؛ مقصود  واگذاری و س
ــت  ــبب آن مقام واليت درس ــت که به س ــان خالفتی اس از آن هم
می شود و حجت الهی به آن کامل می گردد و برای کسی عذری در 

غفلت از حق باقی نمی گذارد.
جز خداى تعالى كسى را نسزد كه خليفه برگزيند

ــت: «و اذ قال ربک انی  ــخن خدای تعالی که فرموده اس و در س
ــده  ــی االرض خليفة» کلمه «جاعل» که با تنوين ذکر ش ــل ف جاع
است، صفت خداوند است که نفس خود را بدان وصف فرموده است. 
يعنی نصب خليفه را او انجام می دهد و الغير، و دليل آن اين است 
ــرًا من طين». که آنجا نيز  ــه در آيه ديگر فرموده: «انی خالق بش ک
ــت؛ يعنی اين  ــق را تنوين داده و خود را بدان وصف فرموده اس خال
ــر از خاکم و الغير. و کسی که ادعا می کند که او  منم که خالق بش
امام را برمی گزيند، ضروری است که بشر را از خاک بيافريند، و چون 
اين معنی باطل است، آن نيز باطل خواهد بود زيرا هر دوی آنها در 

امکان واحدی است.
و وجه ديگر آن است که فرشتگان با همه فضيلت و عصمتی که 
دارند، صالحيت انتخاب امام را نداشتند تا آنکه خداوند خود متصدی 
ــر عامه خاليقش احتجاج  ــان، و به اين اختيار ب آن گرديد و نه ايش
ــت، زيرا فرشتگان  ــان را راهی در انتخاب خليفه نيس فرمود که ايش

ــان چنين  ــا و وفا و پاکدامنيش ــدا با همه صف خ
اختياری نداشتند. خداوند مالئکه را در بسياری 
ــه می فرمايد:  ــت و از جمل ــتوده اس از آياتش س
ــان بندگانی گرامی اند و در گفتار، به خداوند  ايش
ــان اويند. و  ــد و در کردار به فرم ــی نجوين پيش
نيز می فرمايد: مالئکه نافرمانی خدای تعالی در 
فرامين او نمی کنند و آنچه را که او فرمان دهد، 
ــان  همان را انجام می دهند. در اين صورت انس
ــش چگونه و با چه  ــی خردی و ناداني با همه ب
ــام را انتخاب کند. احکام  صالحيتی می تواند ام
ــاز و زکات و حج و غيره را  ــر امامت مثل نم غي
بنگريد؛ آيا خدای تعالی آن احکام را به مردم واگذاشته است؟ مسلمًا 
در اين احکام، مردم حق اختيار و انتخاب ندارند، پس چگونه مسئله 
ــت به مردم  ــت را که جامع همه احکام و حقايق اس ــت و خالف امام

واگذاشته است؟
وجوب وحدت خليفه در هر عصر 

ــخن خدای تعالی اشاره دارد به اينکه خليفه در  کلمه خليفه در س
ــت و گفته کسانی که پنداشته اند، در هر  هر عصری يکی بيش نيس
ــت ائمه متعددی وجود داشته باشند باطل است و  عصری ممکن اس
خدای تعالی بر يکی اکتفا کرده است و اگر حکمت خداوند اقتضای 

خلفای متعدد داشت، او اکتفای به يک خليفه نمی کرد. 
لزوم وجود خليفه

ــخن خدای تعالی که فرموده: «و اذ قال ربک للمالئکه»  و در س
خطاب را متوجه پيامبرش ساخته است و اين خطاب «ربک» بهترين 
ــت که خدای تعالی امر خالفت را در امت پيامبرش، تا روز  دليل اس
ــگاه از حجت الهی خالی  ــد داد، زيرا زمين هيچ ــت ادامه خواه قيام
ــاب «ربک»  ــه خالفت نبود، خط ــود، و اگر مقصود ادام ــد ب نخواه
حکمتی نداشت و تعبير «ربهم» مناسب مقام بود. به عالوه حکمت 
خدای تعالی در گذشته، مانند حکمت او در آينده است و با مرور ايام 
ــت سالها دگرگون نخواهد شد و اين بدان جهت است که او  و گذش
ــت و با هيچ يک از آفريدگانش خويشی ندارد و او  عادل و حکيم اس

برتر از آن است.
وجوب عصمت امام

ــن قول خدای تعالی «و اذ قال ربک للمالئکه انی جاعل  و در اي
ــه او تعالی و تقدس، جز  ــة» معنايی وجود دارد ک ــی االرض خليف ف
ــد؛ چون  ــازد، تا از خيانت برکنار باش افراد پاک باطن را خليفه نمی س
ــخص آلوده ای را به عنوان خليفه برگزيند، به مخلوقات خود  اگر ش
ــی را برای تاجری  ــت؛ زيرا اگر داللی، حمال خائن ــت کرده اس خيان
ــرد و آن حمال در کاال خيانت کند،  ــتد تا کااليی را برای او بب بفرس
ــود. پس چگونه خيانت بر خدای تعالی  ــم خائن خواهد ب آن دالل ه

روا است؟ ... »۳۴

برخى نيز سـخن از ذو مراتب بودن مقام ︠﹙﹫﹀﹤ اللهى و 
يـا خالفت كليه و جزييه گفتـه  و مراتب عالى و كليه آن 
را بـراى انبياء و ائمه معصومين عليهم السـالم دانسـته 
و مراتـب نازلـه و جزييه آن را بـراى ديگـر آدميان، اما 
براى اين سـخن نيز دليلى ارائه نشده است. در حقيقت 
مقـام خالفت الهى در زمين همان مقام عصمت و حجت 
الهى بودن اسـت كه امرى مشكَّك و ذو مراتب نيست و 

مصاديق مشخص و معينى دارد.

بعضى نيز آياتى نظير هو الذى جعلكم 
خالئـف االرض  و يجعلكم خلفاء االرض  
را دليل بر ︠﹙﹫﹀﹤ اللهى نوع آدم دانسـته 
انـد اما بـه قرينه آيـات ديگِر بـه همين 
سـياق معلوم مى شـود كه ايـن خالفت 
بـه مفهـوم در پـى قومى ديگـر آمدن و 
جايگزين آنان در زمين شدن است و نه 

خالفت الهى.
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پى نوشت ها:
۱ . رجوع کنيد به : تفاسير الميزان، نمونه و تسنيم 

۲ . از جمله : کتاب اومانيسم اسالمی اثر دکتر شريعتی 
۳ . بقره/ ۳۰

۴ . مگر در آثار برخی از فالسفه و عرفای مسلمان که با توجه به نظريه وحدت وجود قول 
به خليفة اللهی انسان امری غريب نيست . 

۵ . بقره/۳۱
۶ . رجوع کنيد به الميزان و تسنيم در تفسير آيه فوق الذکر

۷ . بقره/۳۳
۸ . بقره/۳۴
۹ . انعام/۱۶۵
۱۰ . نمل/۶۲ 
۱۱ . يونس/۷۳
۱۲. اعراف/۶۹ 
۱۳ . اعراف/۷۴

ــان است اما  ــنيم نيز با اينکه قائل به خالفت الهی نوع انس ــير تس ۱۴ . مؤلف محترم تفس
استدالل تفسير الميزان را به اين آيات برای اثبات خالفت نوع انسانی رد می کند: «عالمه 
ــخن از  ــت كه س ــاهد ديگرى نيز ذكر كرده اند و آن آياتى اس ــره ) ش طباطبايى (قدس س
ــتناد مى دهد؛ مانند:اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم  ــان ها اس خالفت دارد و آن را به همه انس
ــياق اين  نوح ،ثم جعلناكم خالئف فى االرض و يجعلكم خلفاء االرض، ولى از مالحظه س
ــت،  ــين اس آيات بر مى آيد كه مقصود در اين آيات، خالفت امتهاى كنونى از امتهاى پيش
ــير تسنيم،  ــان.» ( تفس ــان از خداوند يا از جن يا انواع ديگر غير از انس نه خالفت نوع انس

جلد دوم، ص۴۳)
۱۵ . تسنيم ج ۳، ص ۴۱ 

۱۶ . اعراف/۱۱
۱۷ . تسنيم، ج ۳، ص ۴۲ 

۱۸ . تفسير البرهان به نقل از تفسير قمی ، ج ۱ ص ۱۷۱ ، انتشارات اعلمی
۱۹ . تفسير البرهان، ج ۱، ص ۱۶۹

۲۰ . کافی، ج۱، ص ۱۹۳
۲۱ . تهذيب، ج ۶ ، ص ۹۷

ــانى بر اثر اين كه استعداد او در حد معينى به  ــنيم آمده است: «هر انس ــير تس ۲۲ . در تفس
ــين خدا در روى زمين مى  ــه خاصى از خالفت برخوردار و جانش ــد، از درج فعليت مى رس
ــد و در  ــته باش ــين كه چون آيت و مظهر خداوند مى تواند خلق و ابتكار داش ــود؛ جانش ش
ــوه زمين و غير زمين را به فعليت  ــتعدادها و امكانات بالق موجودات عالم تصرف كند و اس
ــاند. حاصل اين كه، اين مقام، امانتى است كه بر دوش هر انسانى گذاشته شده است،  برس
ــت، در راه اراده صاحب امانت، بهره گيرند  ــه بعضى از آنها به جاى آن كه از اين امان گرچ
ــدند و آن را در مسير خواست هاى شيطان  ــه كردند و ظلوم و جهول ش ظلم و جهالت پيش
ــفره دوست نشاندند. در مقابل، عده اى ديگر حق اين  ــمن را بر سر س به كار گرفتند و دش
منصب را ادا كردند و بعضى از اين عده (انسان هاى كامل ) همه شوون خالفت را رعايت 
كردند و به همه وظايفى كه مستخلف عنه براى آنان معين كرده، لباس عمل پوشاندند.» 

تسنيم، ج۳، ص۴۸   
۲۳ . تسنيم، ج ۳، ص ۴۹

ــوند: اينکه همه انسانها اين  ــان ياد آور می ش ۲۴ . آيت اهللا مصباح يزدی در يکی از آثارش
ــنايی با مبانی اسالمی داشته  ــی که آش ــند، گمان نمی کنم کس مقام [خليفة اهللا] را دارا باش
ــانی چون انبياء و ائمه معصومين سالم اهللا عليهم  ــد، چنين چيزی بگويد. ... تنها کس باش
ــت که در زياراتشان مانند  ــند؛ گواه، عبارتی اس ــته باش اجمعين می توانند چنين مقامی داش
ــرآن ۳-۱، ص ۳۶۶،  ــم خلفائه فی ارضه» ( معارف ق ــه می خوانيم: و رضيک ــارت جامع زي

انتشارات موسسه پزوهشی امام خمينی) 
۲۵ . هود/۹

۲۶ . ابراهيم/۳۴
۲۷ . نحل/۴

۲۸ . زخرف/۱۵
۲۹ . معارج/۱۹-۲۲
۳۰ . اسراء/۱۰۰
۳۱ . احزاب/۷۲

۳۲ . عبس/۱۷
۳۳ . انفطار/۶

۳۴ . کمال الدين و تمام النعمة، ترجمه منصور پهلوان، ص ۷، انتشارات مسجد جمکران
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نقـدكتـاب
 آيا سلوك معنوى و تهذيب اخالقى نيازمند مرشد و 

پير و استاد است؟/ حسن ميالنى
(نقدى بر كتاب «سـير الى اهللا» نوشـته سـيد حسـن 

ابطحى)
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آيا سلوك معنــــوى و تهــــذيب اخالقى
 نيازمند مرشد و پير و استاد است؟

حسن ميالنى

نقد كتاب

نقـــدى بر كتـــاب «ســـير الى اهللا» نوشــته سيــد حسن ابطــحى
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اشاره
ــوی و وصول به  ــلوک معن ــت که فرد برای س ــان مصطلح و تصوف چنين مقرر اس در عرف
کماالت اخالقی، نيازمند مرشد و پير طريقت و استاد است و فرد طالب کمال بايد سر و دل 
ــده و تحت تعليم و ارشاد و دستور العمل های صادره از او، سير معنوی خويش  ــپرده وی ش س
ــا و صوفيان گاه در آثار برخی از  ــاند. اين القاء و تلقی، عالوه بر عرف ــاز و به انجام برس را آغ
ــايد به نوعی مدعی جدايی راه خويش از عرفان و تصوف هستند نيز مشاهده  ــانی که ش کس
می شود. کتاب «سير الی اهللا» اثر آقای سيد حسن ابطحی با چنين نگاه صوفيانه ای به سير 

و سلوک معنوی نگاشته شده است. 
 مقاله حاضر به نقد کتاب مزبور پرداخته و با استناد به معارف نورانی اهل بيت عليهم السالم 
ــير معنوی » را نشان داده  ــپردگی به استاد و پير و مرشد در امر س ــتی انديشه «سرس نادرس

است.

چرا اهل تصوف اصرار دارند كه مريدان و سالكان راه خويش را مطيع محض خود ساخته  
و بر وجود آنها حكومت و فرمانروايی مطلق داشته باشند؟! می گويند: مريد بايد در مقابل پير 
ــته، به هر چه او را امر می كند از دل و جان  ــتاد خود هيچ گونه چون و چرا نداش و راهنما و اس

گردن نهد، و دستورات او را به طور كامل پذيرا بوده، چشم بسته تسليم او باشد.
ــتور ايشان از خطرناك ترين اموری است كه کرامت و ارزش واقعی  بديهی است اين دس
انسان ـ همان موجود آزاد و انديشمندی كه عقل او تسليم مطلق در مقابل هر شخص غيرِ 
ــدت تخطئه می كند ـ را ناديده گرفته، و او را در پرتگاه ضاللت و گمراهی  معصومی را به ش

و بی هويتی رها می سازد.
ــاد و اضالل  ــان غير معصوم ـ كه اگر هم عمدا قصد افس چگونه می توان در مقابل انس

نداشته باشد، الاقل احتمال هر گونه اشتباه و نادانی درباره او داده می شود ـ تسليم بود؟!
امام صادق عليه  السالم می فرمايند:

اياك أن تنصب رجال دون الحجة فتصدقه فی كلّ ما قال.۱ 
ــرده، و در هر چه می گويد تصديقش  ــی را علم ك ــز از اينكه غير از حجت خدا كس بپرهي

كنی.
جز حجت معصوم الهی كه ـ در ارتباط با وحی و تعليم الهی، نه به واسطه ارتباط و پيوند 
ــر است، چه  ــكار، و هدايت گر واقعی بش ــياطين و جنيان و... ـ دانای حقيقی نهان و آش با ش
كسی می تواند هدايت هميشگی خويشتن را تضمين كند؟! تا چه رسد به اينكه كسی مدعی 

پرچمداری هدايت ديگران بوده، و آنان را به تسليم مطلق در مقابل خويش فرا بخواند؟!
ــت با وجود چنين اصل باطلی ـ كه متأسفانه از اصول مسلم تصوف و عرفان  ــكار اس آش
ــد ـ راه هر گونه سوء استفاده برای فرصت طلبان و شيادان و خيانت كاران جامعه باز  می باش
شده، به راحتی می توانند بر سر راه ساده لوحان و مريدان جاهل و نادان دام فريب گسترانيده، 

و از اين راه اهداف شوم خود را در لباس دين و هدايت و ارشاد عملی سازند.
ــده است و هرگز  ــی ترين اصول عقلی و برهانی بنا ش ــالم بر پايه اساس دين مقدس اس
ــته۲، و  ــان اعجاز نداش حقانيت خود را در گرو خواب و خيال ها و امور عجيب و غريبی كه نش
ــت ارائه نمی دهد، و ای بسا مشايخ و پيران  ــياطين هم ممكن اس صدور آن ها از جنيان و ش
ــير و سلوكی كه در پيوند با آنان نمايش زهد و تقوی در آورده، و بيرق  ــاتيد اخالق و س و اس
سلوك و ارتباط با عالم غيب الهی برافراشته، و ساده لوحانی راحت طلب و گريزان از هر گونه 
ــاله در يك شب بر  ــريعت نورانی به هوای پيمودن راه صد س ــؤوليت پذيری ش تعقل و مس
ــان دل داده، و گرد آنان در افت و خيزند كه آشكارا  ــن ظن بی مورد خود، به ايش ــاس حس اس
می بينيم هر روز بر تأليف و چاپ و نشر و تيراژ كتاب هايی كه در شرح احوال فريبای ايشان 

ــلمين حسن  ــالم و والمس حجت االس
ــواده ای  ــال ۱۳۳۸ در خان ــی در س ميالن
ــابور متولد شد.  ــتان نيش مذهبی در شهرس
ــال آخر دبيرستان به  قبل از انقالب در س
ــوم اهل البيت  ــديد به عل خاطر عالقه ش
ــد.  ــالم وارد حوزه علميه قم ش عليهم الس
ــطح را  پس از طی دوره مقدمات، دوره س
ــی، اعتمادی،  ــر آقايان آيات پايان از محض
ــتهاردی،  اش ــی،  افغان ــدرس  م ــتوده،  س
حجتی زاده، کافی اصفهانی، مروج الشريعه، 
ــتفاده نمود و در دوره   ــبط الشيخ و... اس س
خارج از محضر آيات عظام وحيد خراسانی، 
ــيخ هاشم آملی و اسماعيل زاده   بهجت، ش

بهره برد.
ــالوه بر دروس فقه و اصول  ميالنی ع
ــدی و دائمی به تدريس  و کالم، اهتمام ج
و  تدرس و مباحثه کتب عقايد و معارف و 
ــون مکتب وحی، و مطالعه و تحقيق در  مت
ــالم  قرآن و روايات اهل البيت عليهم الس
ــتقيم حضرت آيت اهللا  ــراف مس تحت اش

بهجت و برخی اساتيد ديگر داشته است.
ــالم و المسلمين ميالنی   حجت االس
هم اکنون به تدريس سطح و خارج عقايد 
و معارف و کالم و فلسفه و عرفان و مبانی 
سير و سلوک، و تدريس تفسير قرآن کريم 
و توحيد مرحوم صدوق، و تدريس مباحث 
ــيخيه، در  فرق و اديان، و نقد تصوف و ش

حوزه علميه قم اشتغال دارد. 
ــده ای  وی صاحب آثار متعدد چاپ ش

است که از جمله آنها عبارت است از:
فراتر از عرفان، وحدت يا توحيد، سراب 

عرفان و چرا مرا آفريدند؟
ــده نيز  ــار چاپ نش ــی دارای آث ميالن

می باشد که از جمله آن است:
ــاهللا ال باالوهام  ــی ب ــة اهللا تعال معرف
ــارف االلهيه  ــه المع ــول فق ــی)، اص (عرب
ــک؟! (در معرفی و  ــی)، کدامين تفکي (عرب
نقد مکتب تفکيک)، اثبات توحيد و بطالن 
وحدت وجود (فارسی)، فالسفه و عرفا چه 
ــة الحکمة در  ــی)، کفاي می گويند؟! (فارس
ــة و بداية الحکمة  نقد مبانی نهاية الحکم
(فارسی)، شناخت مولوی و شمس تبريزی 

(فارسی)
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ــوءظن به ايشان نبوده، و دليل بر نقص ايشان  ايشان اگر موجب س
نباشد، هيچ داللتی بر كمال ايشان نخواهد داشت.

ــاء به نقل از عم خود آخوند مال عبد  صاحب كتاب قصص العلم
المطلب رحمه  اهللا می نويسد: 

ــالم مشرف شدم و چندی در آن  «به زيارت امام ثامن عليه  الس
ــتم. پس درويشی كه معروف به طی االرض  بلده مباركه اقامت داش
ــم. از آن پس از او  ــن با آن درويش رفاقت انداخت ــد و م بود پيدا ش
ــن تعليم كن. گفت: تو قابل  ــش نموده كه طی االرض را به م خواه
نيستی. پس از اصرار بسيار گفت: اكنون كه طالب آنی و خود را قابل 
ــرط را با تو می گويم عمل كن، از آن پس به تو  می دانی پس دو ش
طی االرض را تعليم می نمايم، شرط اول اينكه: اين امامی كه مدفون 
در اين مرقد است بايد امام ندانی!، دوم اينكه: تا يك هفته نمازهای 
ــه را بايد ترك كنی. گفتم: چنين كنم. پس آن درويش رفت و  يومي
ــتن امر باطنی  ــيد، با خود گفتم كه: امام را امام دانس وقت نماز رس
ــت، در ظاهر می گويم  ــت و آن درويش را خبر از باطن من نيس اس
ــت و در باطن اعتقاد به امامت آن بزرگوار دارم. واما  كه او امام نيس
ــدم و وضو می گيرم و نماز می كنم، و به  ــاز، پس در خانه را می بن نم
درويش می گويم كه من نماز نكرده ام. پس درِ خانه را بستم و وضو 
ــاختم و به نماز ايستادم. ناگاه ديدم درويش در نزد من حاضر شد  س
به من گفت كه: من به تو گفتم كه تو قابل نيستی. پس برفت و او 

را ديگر نديدم»۶. 
قال اّهللا  تعالی:

 يد ان يرِ د لَه فی حرثه ومن كَ ــرة نَزِ ثَ االخرح يد ان يرِ ــن كَ م » 
 .۷« حرثَ الدنْيا نُؤته منْها وما لَه فی االخرة من نَصيبٍ

ــه آخرت را بخواهد بر محصول او بيفزاييم، و آن  كسی كه توش
ــش و برای او در آخرت نصيبی  ــه بهره دنيا را بطلبد از آن بدهيم ك

نخواهد بود.

عرفان و هواپرستى 
ــت رذائل اخالقی چون جاه طلبی و طمع و شهوت و  ــن اس روش
ــته بلكه رائج ترين  ــانی بازار گرمی داش حيله و فريب در مجتمع انس
ــت لذا تا از جهت عصمت الهی بر شخصی اطمينان  كاالی بازار اس
ــد هرگز نمی توان بر وی تكيه و اعتماد مطلق نمود، مخصوصا  نباش
ــير و سلوك و ايصال الی اّهللا  مسائلی  كه در بين مدعيان مختلف س
رواج داشته و مستحسن شمرده می شود كه با عقل و شرح و فطرت 
پاك انسانی سر سازش نداشته و نزد همگان از قبائح اعمال و افعال 
ــاده لوحانی كه بی خبر از انحرافات  ــمرده می شود. و چه بسيار س ش
ــاتيدی كه تقوا و  ــايخ و اس باور نكردنی ولی واقعيت دار پيران و مش
ــان می بارد به ايشان سرسپرده اند و  ــتگی از سيمای ايش زهد و وارس
ــان به  ــده دنيا و آخرتش ــان ش عاقبت گرفتار غول هوا و هوس ايش

طوفان شهوات آنان فنا شده است.
امام صادق می فرمايند:

ــد من فتنة  ــم وأوالد االغنياء والملوك المرد فإن فتنتهم أش إياك

نوشته می شود افزوده می گردد، و متقابال هر لحظه خورشيد فروزان 
ــنت سر تا پا نور  ــن گر كتاب خداوند، و س تعقل و تدبر در آيات روش
ــيره محرك و سازنده آنان بيش تر و بيش تر  اهل عصمت الهی، و س

رو به تيرگی و خاموشی می رود.

خود باختگى و شـيفتگى عمومى در مقابل سلوك هاى 
عرفانى 

ــوان پذيرفت كه ظهور امور عجيب و  ــتی چگونه می ت آيا به راس
ــد، با  ــاده دليل تقرب به خداوند و واليت صاحبان آن باش خارق الع
ــا عقايد گوناگون حق و باطل و  ــه اين امور از افراد مختلف و ب اينك
ــی، و حتی از جوكيان  ــتی و المذهب ــر و ايمان و الحاد و بت پرس كف

هندی صادر می شود؟!
ــی كه اين امور را به ايشان می نماياند  ــان نمی دانند كس آيا ايش
ــت ايشان  ــان را بر آن وا می دارد و امور خارق عادت را بر دس و ايش
ــياطين باشد كه جانب سپاس  ــا شيطانی از ش جاری می كند، چه بس
ــت كه  ــان را رعايت می كند؟! آری بديهی اس ضاللت و اضالل ايش
ــيطان نيز اولياء و دوستان و مقربان خويش را تنها نگذاشته، و در  ش

اين گونه امور حامی بی دريغ ايشان است.
 ۳ م ياطين لَيوحون إِلَی أَوليائهِ وإِن الشَّ

و همانا شياطين با اوليای خويش وحی و نجوی دارند.
امام صادق عليه  السالم می فرمايند:

همانا ابليس ميان آسمان و زمين عرشی ساخته، و رشته هايی به 
عدد مالئكه اختيار كرده، پس چون فردی را فراخوانده اجابتش كند 
ــانده شود، ابليس در  ــوی او كش و در عقبش رود، و قدم ها نيز به س

نظرش ظاهر شده، و آن شخص به سوی او باال برده شود.۴ 
و قرآن كريم می فرمايد:

ن يوحی  ــياطين االنسِ والْجِ لِّ نَبِی عدوا شَ ــا لكُ لك جعلْنَ ذَ «وكَ
 مهر علُوه فَذَ اَء ربك ما فَ رورا ولَو شَ ولِ غُ رف الْقَ خْ هم إِلَی بعضٍ زُ بعضُ
 هو غَی إِلَيه أَفْئدةُ الَّذين ال يؤمنُون بِاالخرة وليرضَ ــا يفْتَرون *ولتَصْ مو

 ۵.«فُون فُوا ما هم مقْتَرِ وليقْتَرِ
ــت كه ظهور امور عجيب و خارق عادت بر دست  بنابراين پيداس

دين مقدس اسالم بر پايه اساسى ترين 
اصول عقلى و برهانى بنا شـده اسـت و 
هرگـز حقانيـت خود را در گـرو خواب و 
خيال ها و امور عجيب و غريبى كه نشان 
اعجاز نداشـته، و صدور آن ها از جنيان و 
شياطين هم ممكن است ارائه نمى دهد.
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العذاری فی خدورهن.۸ 
از پسران نوجوان ثروتمندان و پادشاهان بر حذر باشيد که گرفتار 

آنان شدن، از گرفتار ماهرويان پرده نشين شدن شديدتر است.
ــلوك عرفانی با لطائف الحيل اين امر قبيح  با همه اين احوال س
ــباع  ــن جلوه داده و برای اش ــری نيكو و مستحس ــارآور را ام و انزج
ــاتيد سير و سلوك، و بهره بردن از ساده لوحی  غرايز حيوانی برخی اس
ــق  ــهوات خود را «عش ــه های آن ها، ش و ارادت مريدان و جگرگوش
مجازی» و «عشق عفيف!» نام كرده و آن را تحت عنوان پلی برای 
ــيله ای برای رسيدن به  ــيدن به «محبت خداوند!»، در واقع وس رس
ــوای خود قرار داده اند که بايد در مقاله  اهداف و اغراض آلوده و رس

ای مستقل بدان پرداخت.
ــلم تصوف و عرفان مانند لزوم تسليم و  وقتی كه اين اصول مس
ــد و شيخ، و نيكو شمردن  ــتاد و پير و مرش انقياد صرف در مقابل اس
ــق مجازی و شاهد بازی و...۹، به هم ضميمه شوند خدا می داند  عش
ــه تمنای وصول به معنويت  ــالك بيچاره كه ب كه عاقبت مريد و س
ــت به كجا خواهد كشيد. از همين جاست  ــان را خورده اس گول ايش
ــالم هرگز به احدی اجازه داده نشده است كه  كه می بينيم كه در اس
خود را جز در مقابل خداوند و اوليای معصوم او تسليم مطلق و بدون 

قيد و شرط كند.

نگاهى به كتاب «سير الى اهللا»
«سير الی اّهللا » عنوان کتابی است كه مؤلف آن نيز شرط اصلی 
ــلوك و رسيدن به كمال را انقياد صرف و تسليم مطلق در  سير و س

مقابل شيخ ومراد و استاد دانسته می گويد:
ــت كه يك سالك الی اّهللا  بدون استاد و مرشد و  «ناگفته پيداس
ــائل  بدون راهنمای بصير و آگاه و بلكه مجتهد و متخصص در مس
تزكيه نفس وشناخت روح و حاالت و امراض آن نمی تواند به كمال 

برسد»۱۰ 
ــك متخصص اول مريضش را كامال  ــتاد بايد همانند پزش «اس
ــا ذكر يا عبادت  ــخيص دهد و دعا ي ــد و مرض او را تش ــه كن معاين

مناسبی را برای او تجويز نمايد.»۱۱  
ــخصی متوسل به حضرت امير عليه  السالم  و نقل می كند كه ش
ــان او را از اوليای خود قرار دهند امام عليه  السالم هم  شده كه ايش
آقايی كرده و بنده نوازی فرموده و به قول خودشان: «و دستم را به 
دست استادی كه از هر جهت دارای كماالت روحی بود داد، و او مرا 

وادار به تزكيه نفس و موفق به پيمودن سير الی اّهللا  نمود».۱۲ 
نيز می گويد: 

ــی اّهللا  را بدون  ــير ال ــی گمان كرده اند كه راه پر خطر س «جمع
ــتباهی! زيرا ياد گرفتن  ــتاد می توان پيمود، چه فكر اش ــا و اس راهنم
ــان ترين كارهای مادی دنيا بدون استاد و معلم ميسر نيست پس  آس
ــان كامل  ــدن وانس ــكل ترين كارها كه آدم ش چگونه می توان مش
ــد را بدون استاد و راهنما ياد گرفت، حافظ رحمه اهللا در  گرديدن باش

اين خصوص فرموده: 

طی اين مرحله بی همرهی خضر مكن 
ظلمات است بترس از خطر گمراهی 

گذرت بر ظلمات است بجو خضر رهی 
كه در اين مرحله بسيار بود گمراهی۱۳ 

ــالكين الی اّهللا  كه با استاد  .. لذا من مايلم مقداری از تجربيات س
ــير كرده و به مقصد رسيده اند و در مقابل كسانی كه بدون استاد  س
ــرخود حركتی نموده و يا با قطاع الطريق ها و مدعيان ارشاد كه  و س
گمراه كنندگان بندگان خدا هستند می خواسته اند سير الی اّهللا  بكنند 
ــده اند نقل می كنم تا بتوانم حقيقت را بهتر برايتان بيان  و موفق نش

نمايم.»

در جای ديگر، از زبان شاگردی ديگر تعليم می دهند كه:
ــليم  ــم او چه خواهد كرد تس «... و من بدون آن كه متوجه باش
دستورات او شدم ... و چون من مقيد بودم هر چه او می گويد مو به 

مو عمل كنم و اين تعهد را به او داده بودم ...»۱۴
ــاگردان  ــانی كه او را از ش ــی ديگر از قول يكی از كس و در جاي
ــتادش به او گفته  ــرده، می گويد كه اس ــب اهل بيت قلمداد ك مكت

است:
«با دستوراتی كه من به تو می دهم و تو گوش به حرف خواهی 
داد، اين حالت در تو تعادل پيدا می كند من از او تشكر كردم و تعهد 

نمودم كه هر چه می گويد عمل كنم و تحت فرمانش باشم.»۱۵
همچنين از قول يكی از ـ به تعبير ايشان ـ موفق ترين شاگردان 

مكتب سير و سلوك در ضمن نامه ای نقل می كند:
ــش می كردم تمام  ــتادم بودم و كوش ــاگرد خوب اس «من كه ش

دستورات استاد عزيزم را مو به مو اجرا كنم...».۱۶ 
ــته اند جناب  ــه تعليمات تا جائی كه توانس ــه با اين گون و خالص
ــتاد و متخصص و واصل  ــاگردان و مريدها، اس ــتاد را از زبان ش اس
ــان  ــاگردان را فدای جان عزيز ايش ــی اّهللا  خوانده، و بارها جان ش ال
ــتقيم همه سالكان و مريدان  ــتقيم و غير مس نموده اند! و به طور مس
اّهللا  را به مكتب سير و سلوك و انقياد صرف در مقابل دستورات وی 

فرا خوانده اند.
ــم از هزاران  ــهـ  اگر ه ــالك نادانی ك ــد: س ــت بپرس ــا كيس ام

 چگونـه مى توان پذيرفت كه ظهور امور 
عجيـب و خـارق العـاده دليل تقـّرب به 
خداونـد و واليـت صاحبان آن باشـد، با 
اينكه اين امور از افراد مختلف و با عقايد 
گوناگـون حـق و باطل و كفـر و ايمان و 
الحاد و بت پرسـتى و المذهبى، و حتى از 

جوكيان هندى صادر مى شود؟!
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ــياری از اساتيد اين راه صرف نظر كنيم  فريب كاری و دغل بازی بس
ـ الاقل در هر قدمی احتمال اشتباه استاد می رود، چگونه بايد اول با 
ايشان تعهد كند كه همه دستوراتشان را مو به مو اجرا كند، و چشم 
ــته تحت فرمان و اراده او باشد؟! و در حالی كه اصال نمی داند او  بس
ــاورد اول تعهد كند كه به هيچ عنوان از  ــرش بي چه می خواهد به س
ــانی كه به اعتراف خود شما  ــود؟! مگر همان كس فرمان او خارج نش
ــيادان افتاده اند از همين مسير  به چنگ فريب كاران و دغل بازان و ش

غلطی كه شما داعيه آن را داريد نرفته اند؟!
شايد ايشان بگويند كه در انتخاب استاد بايد كامال دقت نمود تا 
به اشتباه و گمراهی نيفتاد، جواب اين است كه: اوال؛ اگر شاگرد اين 
مقدار فهم و شعور و ادراك داشته باشد كه اشتباهات استاد را بفهمد، 
خودش استاد استاد می باشد و نيازی به اين ندارد كه اول تعهد كند 
كه همه دستورات و فرامين او را مو به مو اجرا نمايد و تسليم محض 
ــد چگونه می خواهد  ــعور را نداشته باش ــد، و اگر آن فهم و ش او باش

غلط های او را تشخيص دهد و به انحراف كشانده نشود!!
ــخص و معينی دارد  ــيادی راههای مش ثانيا؛ مگر دغل بازی و ش
كه قابل تشخيص، آن هم برای همگان باشد؟! و ثالثا؛ بر فرض كه 
استاد آدم خوبی باشد و دغل بازی هم نكند اما اگر بعدا كه چشمش 
به جمال و صورت زيبای شاگرد يا جيب پرپول و مقام انقياد او افتاد 
و شيطان هم در دل استاد راه باز كرد و مشغول وسوسه شد و شاگرد 
ــليم باشد و به  ــت تس بدبخت و نادان هم كه صادقانه تعهد كرده اس
ــتاد حسن ظن هم دارد، و استاد نيز ماهرانه فوت و فن شيادی را  اس
می داند و همه راههای فرار را هم بر او بسته است، تكليف چيست؟! 
ــتادان كم از اين نمونه ها دارد كه  ــايخ و پيران و اس مگر تاريخ مش
ــالها رياضت و عبادت و استادی و سلوك با ديدن  ــان پس از س ايش
ــوق، دل و دين از كف داده اند؟! واقعا آن کدام  ــك پرده از مناظر ف ي
ــتاد ساده و خوش  بينی است كه خود را از كيد و فتنه شيطان در  اس
امان داند! لذا وقتی به آن عالم گفته می شود اگر با زنی جوان خلوتی 
ــاه می برم از اين كه به  ــت داد چه می كنيد؟ می گويد: به خدا پن دس

چنين صحنه ای مبتال شوم.
و رابعا خود شما نوشته ايد كه شاگرد به مرشد گفت:

ــه خودتان اقرار  ــما ديده ام ك ــتباه از ش ــن تا به حال چند اش «م
ــتباه بوده است، راجع به آنها چه می گوييد؟! او گفت:  كرده ايد كه اش

ــن تناقضات  ــيدی اي وقتی به كمال رس
برايت حل می شود.»!۱۷

ــی كه خيال  ــت كس خوب واضح اس
ــانی و  ــرافت انس ــد از ش ــرده می توان ك
مقتضای عقل خدادادی خود دست بردارد 
ــد بايد هم در  ــتاد باش ــليم آقای اس و تس
برابر همه اين تناقضات و خالف شرعها 
ــالهای سال صبر كند و شما هم هرگز  س
ــخره كردن ايشان را نداريد، چه  حق مس
ــان  اينكه به عين مرام و راه و روش ايش
دعوت می كنيد، فقط با اين تفاوت كه هر 

كدامتان به رقابت، ديگری را نفی و طرد می كنيد.

مخالفت با اسم يا با اصل راه و روش؟!
ــدها را  ــدت اقطاب صوفيه و مرش ــان به ش در همين كتاب ايش
ــليم شدن در مقابل ايشان و اعتماد بر آنها را باطل  كوبيده اند و تس
ــت كه آيا فرق اقطاب  ــؤال باقی اس ــمرده اند،۱۸ اما جای اين س ش
صوفيه و بقيه اساتيد عرفانی كه طالب سرسپردگی و تسليم مطلق 
ــند فقط به نام است و لباس، يا به نحوه سلوك و  ــاگردان می باش ش
كردار؟! مگر نه اين است كه اكثر بلكه همه اقطابی كه ادعای تشيع 
ــه خاندان مظلوم  ــب ب ــد  نيز روش و بدعت های خود را منتس دارن
ــد، و با بدعت های  ــلم می دانن ــر اكرم صلی  اهللا  عليه  و آله  وس پيامب
ــدا بر وفق مكتب  ــاده لوح به خ ــاندن مريدان س خويش مدعی رس

وحی اند؟!
آيا اگر همان اقطابی كه از نظر شما مردود و باطلند، تغيير لباس 
ــير دادن سالكان  ــلمان مدعی س داده و به صورت يك روحانی مس
ــاگردی كه به قول شما  ــدند تكليف چيست؟! آن هم ش الی اّهللا  ش
مانند مسافری است كه اختيار خود را به دست راننده می دهد و فقط 
ــد، و هيچ كاری ندارد كه راننده او را  می خواهد زودتر به مقصد برس

از چه راهی می برد!

شفا يا داروى عوضى؟!
می گويند:

«اعمال مستحبه ای كه در كتاب ها نوشته اند و از پيشوايان دين 
رسيده است، در حقيقت مثل داروهايی است كه در داروخانه گذاشته 
ــويد و مقداری از آن  ــما هر روز وارد داروخانه ای بش ــند، اگر ش باش

داروها را برداريد و بخوريد كار درستی نكرده ايد».۱۹
و می گويند: 

ــس بنابراين همان گونه كه غير مجتهد حق ندارد در احكام  «پ
ــد حتی در كوچك ترين حكم از  ــن به رأی خود عمل كند و باي دي
ــكام الهی تقليد نمايد همچنين در تزكيه نفس و در معارف حقه  اح
ــكل تر از مسائل و احكام فقهی است بايد استاد داشته  الهی كه مش

باشد.»۲۰

مال احمد نراقى:
«شـيخ و مرشـدى اكمل و اتم از نبى و ولى و ائمه طاهرين نتواند بود 
و آنچه شـايد و بايد در كلمات ايشـان حاصل است و استخراج آنها از 
كلمات و اشـارات ايشان اصعب نيست از شـناختن شيخ و فرق ميان 

شياد و استاد»
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ــتاد اخالق به پزشك و دارو و داروخانه و اينكه  تشبيه كردن اس
ــرانه نمی توان هر دارويی را مصرف كرد بسيار بی ربط و غلط  خودس
ــبزيجات و  ــات را به ميوه ها و س ــد دعاها و اخالقي ــت؛ چرا نباي اس
ــبيه نيز نادرست است  غذاهای مقوی و حيات بخش ـ گرچه اين تش
ـ تشبيه كرد؟! آيا هر كس می خواهد غذا يا ميوه ای بخورد بايد اول 
به پزشك يا استاد مراجعه كند؟! خوب معلوم است كه داروها آن هم 
ــان به مناسبت بعضی حاالت نامتعادل  فقط بعضی از آنها نه همه ش
مخصوص بدن و امثال آن، دارای خواصی متضاد ساخته شده اند كه 
هر كدام را بايد در حالتی مخصوص مصرف كرد به گونه ای كه مثال 
اگر كسی در حالت اسهال مسهل بخورد خطرناك خواهد بود و بايد 

حتما داروهای قابض و امثال آن مصرف كند.
اما آيا دعاها نيز اين طورند كه مثال اگر كسی رذيله حسد را دارا 
ــد كاری خطرناك كرده و داروی  ــد و برای تكبر هم دعا بخوان باش

عوضی مصرف نموده است، اگر واقعا چنين 
ــدن هم كه به  ــد، پس بايد قرآن خوان باش
ــان داروی همين دردها و امراض  قول ايش
ــتاد  ــت با اجازه و تعيين آقای اس روحی اس
ــد و اال ممكن است به جای مثال سوره  باش
كهف، سوره يس را بخواند و مانند مريضی 
ــت  ــود دوای عوضی خورده اس ــر خ كه س

سكته كند و بميرد!
ــفا  ــا می توان اثر دعا و قرآن را كه ش آي
ــا خداوند حی  ــان ب ــت و ارتباط انس و رحم
ــت، با داروی بی عقل  قادر حكيم رئوف اس

ــت؟! مگر نه اين است كه دعا اگر ملحون يعنی  ــعور يكی دانس و ش
ــت و غلط هم خوانده شود، مالئكه آن را به صورت صحيح و  نادرس

درست آن باال می برند؟
ــود جز با  آيا اين ادعا كه بعضی دعاها و يا آيات نبايد خوانده ش
ــتاد ـ آنهم قدم به قدم و مو  ــيخ و مراد و پير و اس تعيين و اجازه ش
ــالم است يا از  ــيره اهل بيت عليهم الس ــتورات و س به مو! ـ از دس

بدعت های صوفيه و مرشدان گمراه و جاه طلب؟! .

جدا كردن مردمان از معصومين عليهم السالم 
باز از زبان يكی از علمای معاصر كه از ديدگاه ايشان امروز يكی 

از اولياء خداست تلقين می كنند كه:
ــود را تنها بر  ــات هدايت كننده خ ــرآن و كلم ــدای تعالی ق «خ
پيامبرش نازل كرده و تنها آن حضرت و اوصيايش در علوم و معارف 
دينی با خدا مرتبط بوده اند و سپس آنها با علماء و دانشمندان ارتباط 
ــته اند يعنی تنها متخصصين فنون دينی می توانسته اند معنی و  داش
ــت احكام و معارف مذهبی را درك كنند... پس بنابراين همان  حقيق
ــن به رأی خود عمل  ــه غير مجتهد حق ندارد در احكام دي ــه ك گون
ــكام الهی تقليد نمايد،  ــد و بايد حتی در كوچك ترين حكم از اح كن
ــكل تر از  ــس و در معارف حقه الهی كه مش ــن در تزكيه نف همچني

مسائل و احكام فقهی است بايد استاد داشته باشد». 
ــت كه به بعضی از آنها  ــخن از جهات متعددی باطل اس اين س

اشاره می كنيم:
۱ـ می گويند «همانطور كه خدا فقط با پيغمبرش ارتباط داشته و 
ــته اند  پيغمبر هم با اهل بيتش، اهل بيت هم تنها با علما ارتباط داش
ــارف را درك می كنند» و اين  ــان حقيقت احكام و مع يعنی تنها ايش
ــريعت هدايت گر الهی  ــت، زيرا اگرچه تنها راه به ش پندار باطلی اس
ــؤالی  ــتند و هر كس غير از پيغمبر و امام از خدا س انبيا و اوصيا هس
ــد خداوند جوابش را نمی دهد ولی آيا غير از علما  كند و حكمی بطلب
ــران از امام و پيامبر چيزی  ــمندان و متخصصان، هرگاه ديگ و دانش
ــته و پرسيده اند جوابشان را نداده اند؟! و ايشان را همانطور كه  خواس
ــا ارجاع داده اند؟! يا  ــه پيغمبر و امام ارجاع می دهد به علم خداوند ب
ــافی  اينكه عوام ترين مردم به امام مراجعه كرده و جواب كافی و ش

ــيخ هم حواله  ــتاد و ش و قابل عمل كردن گرفته اند و به درِ خانه اس
نشده اند.

فقيه و عالم نامی، مرحوم مال احمد نراقی می گويد: 
«شيخ و مرشدی اكمل و اتم از نبی و ولی و ائمه طاهرين نتواند 
ــان حاصل است و استخراج  ــايد و بايد در كلمات ايش بود و آنچه ش
آنها از كلمات و اشارات ايشان اصعب نيست از شناختن شيخ و فرق 

ميان شياد و استاد:
ای بسا ابليس آدم روی هست  

پس به هر دستی نبايد داد دست۲۱ 

مبتـدى بيچاره قوت شـناختن شـيخ و تميز صادق و 
كاذب ندارد.22

ــا متخصصين می توانند حقيقت احكام  ۲ـ اين كه می گويند تنه
ــارف را بيابند، لذا همانطور كه در كوچك ترين حكمی بايد تقليد  و مع
ــت، از جهاتی باطل  ــتاد داش كرد در تزكيه و معارف حقه نيز بايد اس

است كه به برخی از آنها اشاره می كنيم:
ــت آن هم نه به طور  ــف ـ وجوب تقليد تنها در باب احكام اس ال
ــث از آن در ضمن  ــه در محدوده ای معين كه تفصيل بح ــی بلك كل
ــت، اما مسائل اخالقی تا آنجا كه مربوط به  فتاوای اعالم مذكور اس

مسـائل اخالقى تا آنجا كه مربوط به احكامى باشـد كه تقليد در آن 
راه دارد كه حكمش مشـخص است و در جايى كه مسائل، فطرى و 
ارشـادى بوده و جنبه موعظه و تذكر داشـته باشد، احدى احتياج به 
استادى كه در مقابل او تسليم باشد ندارد، بلكه در اين موارد گرهى 

وجود ندارد كه به وجود گره گشايى آنچنانى نياز باشد.
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ــد كه تقليد در آن راه دارد كه حكمش مشخص است و  احكامی باش
ــائل، فطری و ارشادی بوده و جنبه موعظه و تذكر  در جايی كه مس
ــتادی كه در مقابل او تسليم باشد  ــته باشد، احدی احتياج به اس داش
ــايی  ندارد، بلكه در اين موارد گرهی وجود ندارد كه به وجود گره گش
ــاره  ــد؛ چنان كه مرحوم نراقی نيز بدين مطلب اش آنچنانی نياز باش
ــليم و تعبد و تقليد از اصل  ــد. و اما درباره معارف هم كه تس فرمودن
باطل بوده، و اگر هم كسی در معارف مطلب مشكلی را توضيح داده 
و قابل فهم كرده باشد ديگر طلب تسليم و انقياد شاگرد در آن مورد 

چه معنايی دارد؟!
ــی در همان محدوده خاصی از احكام كه تقليد در آن ها  ب ـ حت
ــد نيز فقيه تنها حكم را بيان می فرمايد و تطبيق  واجب يا جائز باش
ــت (و موارد استثنائی  ــأن و وظيفه فقيه نيس حكم بر موضوع، در ش
هم كه وجود دارد ربطی به ادعای ايشان در اين باره ندارد)، و هيچ 
ــليم مطلق بودن و اجازه گرفتن در عمل كردن  فقيه دين مداری تس
ــت كه  ــرط نمی كند، بلكه در اين مورد تنها مكلف اس مو به مو را ش
ــخيص خود عمل كند، و لو اينكه در اين تشخيص با مجتهد  به تش
خود مخالف باشد. مثال فقيه می گويد كه خون داخل تخم مرغ نجس 
است اما آيا تخم مرغ خون دارد يا نه، تشخيص با خود مكلف است 
ولو اينكه در اين مورد تشخيص فقيه بر خالف تشخيص مقلد باشد 
ــالك موضوعِ حسد يا غيبت يا تكبر  و نيز مثال اگر موردی را خود س
ــتاد او بداند، نظر استاد اعتباری نداشته و سالك بايد  يا ... نداند و اس
ــه بايد فالن دعا را  ــخيص داد ك ــه نظر خود عمل كند، يا اگر تش ب
بخواند و استادش چيز ديگری معين كرد ـ البته بر فرض كه دعاها 
از اين جهت تفاوت داشته باشندـ  هيچ وجهی ندارد كه تابع و تسليم 

جناب استاد باشد.
ــتباه  ــت كه مقلد يقين به اش ــد تنها در صورتی جائز اس ج: تقلي
ــنت و  ــد، و فقيه مخالفت صريح با كتاب و س ــته باش مجتهد نداش

ضرورت نكرده باشد.

وارد كردن خرافات مسيحيت به دين مقدس اسالم
ــايی های مفصل و  ــم فرس ــی اّهللا »  پس از قل ــير ال ــاب «س كت
ــا زده كه همه روزه به  ــخص اروپ ــان مطالب خود از زبان يك ش بي
ــيحيت را خالف  ــور در مجالس علنی مس ــه، و حض ــا می رفت كليس

ــالمی خود ندانسته، و به خاطر  شؤون اس
ــدون از معارف  ــه دور ب ــاده لوحی و ب س
ــالم، مجذوب  ــی اس ــات ملكوت و تعليم
ــان و مريدان نادان آنان شده، در  كشيش

شرح احوال مسيحيان می نويسد:
«بر صندلی اعتراف می نشيند و شرح 
ــد، و عقده دل  ــود را می گوي ــان خ گناه
خالی می كند! وسبك می شود، و كشيش 
ــد و او را از ياس و  ــه او اميد می بخش ب
ــد. و به رحمت  ــات می ده ــدی نج ناامي
ــش می نمايد، و محبت  پروردگار مطمئن
ــزد می كند و قلب او را مملو از  و مهربانی خدای تعالی را به او گوش

عشق به خدا كرده و او را آسوده خاطر به خانه بر می گرداند»۲۳
ــالم بوده است از  ــی كه تا در مهد اس ــت كس آری پر واضح اس
ــبنمی بر صفحه روحش  ــالم ش ــای معارف اهل بيت عليهم الس دري
ــد، و مجذوب و  ــتی ها را اين چنين زيبا ببين ــته، بايد هم زش ننشس
ــيحی گردد و  ــت مس ــيفته دنيا و هواپرس ــه بدعت گذاران ش فريفت

باالخره آرزو كند كه:
«ای كاش در اسالم هم مسئله اعتراف می بود كه ما هم هر وقت 
گناه می كرديم، و يا اگر خطا و اشتباهی از ما سر می زد می توانستيم 
به يك وسيله ای خود را از عذاب وجدان نجات دهيم، و عقده دل را 
ــويم كه از گناه پاك شده! و خدای تعالی را  خالی كنيم و مطمئن ش

از خود راضی كرده ايم.»۲۴ 
ــان غافلند از اينكه خداوند حكيم ستار العيوب، هيچگاه  گويا ايش
ــادانگيز و خالف فطرت  ــان به اين راه های فس ــرای آمرزش گناه ب
ــه رفتن نزد  ــيمان را محتاج ب ــداده، و گناهكار نادم و پش ــتور ن دس
كشيشان و مرشدان، و اتاقهای خلوت استادان اخالق، و تقديم پول 

به صندوق های ايشان ندانسته است.
ايشان ادامه داده می نويسند:

ــتم از شما استاد گرامی سؤال كنم   «ولی موضوعی كه می خواس
ــالم اعتراف به گناه جائز است يا خير؟! اگر  ــت كه آيا در اس اين اس
جواب مثبت است آيا پولی هم به هر عنوانی كه باشد بايد در مقابل 

گناه پرداخت يا خير؟!...»۲۵
و آقای استاد ـ بعد از ادله ای كه بررسی خواهيم كرد ـ در پاسخ 

می نويسند:
ــتاد و كسی كه می خواهد به سالك الی   «بايد توبه را با نظر اس
ــير الی اّهللا  نمايد  ــم دهد و او را پاك و آماده س ــال را تعلي اّهللا  راه كم

انجام دهد، و طبعا بايد نزد او به گناهان خود اعتراف نمايد»۲۶ 
و در جای ديگر:

ــده، مورد  ــتاد نهی نش «عالوه بر اين كه اعتراف به گناه نزد اس
تأييد آيات و روايات هم می باشد».۲۷  

ــما در  ــتفاده كرد كه همه آرزوهای ش ــوان از قضيه اس «... می ت
اسالم عملی شده».۲۸

انصاف اين اسـت كه اگر فقهاى بزرگ شيعه مى خواستند به اين 
گونه ادله و خوابها اسـتناد كنند، و به اين امضاها و مكاشفات دل 
خوش دارند و استنباط احكام كنند، امروز فقه ما آميخته اى بود از 
خياالت بودائى ها، واوهام هندوها، و بدعت هاى صوفيان، و خرافات 
مسيحيان، و انديشه هاى پوسيده يهوديان، و سياست هاى مرموز 
كليسـاى رم و اتيكان، و خالصه رنگ و بوى همه چيز داشـت جز 

قرآن و حديث و اسالم.
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«سالك الی اّهللا  بايد اعتراف را در مقابل استاد و مرشد و راهنمای 
مخصوص در سير و سلوك بنمايد» ۲۹

«استاد بايد مقيد باشد كه او را خصوصی بپذيرد، و نگذارد كسی 
از گناه او مطلع شود و او را در خفاء و پنهانی راهنمايی كند.»۳۰

ــاگرد بايد از استاد خود خجالت نكشد، و گناهانش را برای او  «ش
مشروح و كامل بيان كند»۳۱ 

ــاگرد بايد استاد خود را محرم راز و صندوق اسرار خود بداند،  «ش
لذا دليلی ندارد كه گناهان خود را نزد او اعتراف نكند.»

ــتاد كه محرم اسرار است، هيچ  «بنابراين اعتراف به گناه نزد اس
ــرعی ندارد ... و حتی ... می تواند مبلغی به عنوان صدقه  ــكال ش اش
ــا به مصرف كارهای خير  ــرد و در راه خدا به فقرا و ي ــاگرد بگي از ش

برساند.»
ــالم گول  ــمند اس ــان از اينكه علمای هوش ــر اينكه ايش جالب ت
ــيحيت را نخورده اند، و اين بدعت ها را داخل  جلوه های فريبنده مس

اسالم نكرده اند، اظهار تأسف كرده می گويند:
ــتيد كه در  ــما آرزو داش ــن می بينيد كه تمام آنچه كه ش «بنابراي
ــد به نحو بهترش وجود دارد، ولی متأسفانه به آن عمل  ــالم باش اس

نمی شود».۳۲  
ــتاد،  ــئله اعتراف به گناه برای اس ــدون ترديد مس ــره ب «و باالخ

مشكلی به وجود نمی آورد و به هيچ عنوان اشكالی ندارد»۳۳ 
ــه اعتراف به گناه  ــان برای اثبات ادعای خود مبنی بر اينك ايش
ــلوك و پرداخت پول به او، و بعد هم  ــير و س ــتاد اخالق و س نزد اس
ــتاد بزرگوارش يا  ــر دادن نماينده خداوند (!) يعنی اس اطمينان خاط
ــيش مسيحی به آمرزيده شدن گناهان، امری نيكو و بلكه  مثال كش
ــی آنها می پردازيم تا بر  ــت، ادله ای آورده اند كه به بررس اسالمی اس
ــنايی با مبانی فقه شيعه دارند، اعتبار ادعای  ــانی كه مختصر آش كس
ــائل دينی و  ــای اجتهاد و تخصص در مس ــان كه همراه با ادع ايش

فقهی و سلوكی نيز هست آشكار شود.
دليل اول ايشان: قصه بهلول نَباش.۳۴ 

دليل دوم: آيه :
 ۳۵«...م نُوبِهِ رون اعتَرفُوا بِذُ  « وآخَ

ــت از بعضی خواب ها و  ــی كه تركيب يافته اس ــوم: رمان دليل س
خيال ها و مكاشفات.

تفصيل دليل اول ايشان و پاسخ آن
ــت بنام بهلول، كه سال ها   ــخصی اس ــان قصه ش دليل اول ايش
كفن دزدی می كرده است، و با دختری كه كفنش را دزديده، خالفی 
ــده، نزد حضرت رسول صلی  اهللا  ــيمان ش ــپس پش انجام داده، و س
ــلم آمده، مانند زن جوان مرده گريه می كرده است كه   عليه  و آله  وس
حضرت فرموده اند: مگر به پروردگارت شرك آورده ای؟ می گويد: نه. 
ــل نفس كرده ای؟! نه، پس خداوند گناهان تو را می آمرزد و لو از  قت
ــای آن و ريگ های بيابان و درختان و  ــای هفتگانه و درياه زمين ه
ــد، بلكه اگر مانند آسمان های  ــت بيشتر باش آنچه در خلق خدا هس
ــی باشد. و خالصه بعد از آنكه  ــتارگان و عرش و كرس هفتگانه و س
ــد، حضرت يكباره فرمودند: حاال ای جوان  ــاكت و آرام ش جوان س
ــرده ای و وقتی كه آن  ــرح بده تا ببينم چه ك ــی از گناهانت را ش يك
ــكار كرد گويا نظر حضرت برگشت و بی درنگ  جوان گناه خود را آش
ــم  ــو كه می ترس ــق! از من دور ش عتاب و خطاب كرد كه: ای فاس
ــوزم! چقدر تو خود را به آتش جهنم نزديك  من هم به آتش تو بس
كرده ای. و آن قدر اين جمالت را تكرار كردند و به او اشاره فرمودند، 
ــد همين طور قصه ادامه دارد  ــان بيرون نمودند. بع تا او را از خانه ش
كه آن جوان سر به كوه ها می گذارد و بعد از چهل روز كه درنده ها و 
وحوش به حال او می گريستند.آيه ای نازل شده، و خداوند پيامبرش 
ــت و تا آخر  را توبيخ می كند كه چرا بنده اش را از خود طرد كرده اس

قصه.
ــنايی با مبانی محكم فقه شيعه دارند،  بر كسانی كه مختصر آش
ــت كه اصال صحبت كردن پيرامون اين روايت به عنوان  آشكار اس
ــندی برای حتی يك مسئله جزئی فقهی، جز اتالف وقت چيزی  س

نخواهد بود. 
ــند روايت مشتمل بر اشخاصی مجهول  با صرف نظر از اينكه س
ــد، و مخصوصا يكی از آنها ـ كه ايشان آن را از بحار  الحال می باش
ــل می كنندـ   ــی صدوق صفحه ۲۶ نق ــه ۲۳ و از امال ــد ۶ صفح جل
ــن ابن أبی الحسن بصری است، كه ظاهرا همان حسن بصری  حس
ــد كه از سران صوفيه، و از بزرگ ترين دشمنان خاندان  معروف باش
پاك پيامبر صلی  اهللا  عليه  و آله  وسلم است و از جهت متن نيز ظاهر 
ــا تأويالت بعيده و بلكه  ــت كه جز ب آن دارای تناقضات فراوانی اس

نادرست قابل قبول نخواهد بود، كه از جمله آن است:

اصوال خداوند متعال، برنامه هاى شرع را به گونه اى تنظيم فرموده است كه انسان دائما در حالت اعتدال 
زيسـته و به افراط و تفريط نيفتد، بنابراين اگر كسـى آنقدر غرق در شـهوات و دنياپرستى شد كه اصال 
ميـل و رغبـت به آخرت و عبادت و... نداشـته باشـد به تفريـط افتاده، و متقابال اگر كسـى با برنامه هاى 
حتـى عبادى مانند روزه و نماز و امثال آن،ـ  تا چه رسـد بـه بدعت هاى صوفيان و ضاللت هاى جوكيان و 
مرتاضان ـ به حالتى رسـيد كه از انجام تكاليف زندگى روزمره خود و اصالح امور عيال و اوالد و كسـب 

علم و هزاران تكليف ديگر بازماند، نيز دچار افراط شده است.
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ــرك را استثناء كردند؟ مگر توبه كسی که  ۱ـ چرا حضرت اول ش
شرك آورده باشد و االن تائب و گريان است، ديگر پذيرفته نخواهد 
ــود كه شايد سؤال آن حضرت از جهت دفع توهم  بود؟! اگر گفته ش
آن شخص مبتنی بر غير قابل مغفرت بودن شرك بوده است، جواب 
ــت كه مضافا بر اينكه چنين احتمالی فی نفسه جايی ندارد،  اين اس
ــركانی كه اسالم می آوردند،  روش آن حضرت نيز در برخورد با مش
ــد، بلكه اصل دعوت از كفر به  ــی مخفی بمان چيزی نبود كه بر كس
ــن توهم را از  ــت كه احتمال اي ــالم به نحوی صورت گرفته اس اس
ــايد اين عملِ آن حضرت  ــاس برمی دارد. و اگر گفته شود كه ش اس
ــان دادن بزرگی گناه آن شخص بوده است، می گوييم مگر  برای نش
حضرت نمی توانستند اين كار را به گونه ای انجام دهند كه اين گونه 

با سيره و سخنان خودشان به طور آشكارا متناقض نباشد؟!
ــاره ـ نعوذ باّهللا  ـ حرف ها و دلداری های  ۲ـ چگونه حضرت يكب
خود را فراموش كردند، مگر گناه او از عرش و كرسی و جميع آنچه 

در خلق خدا هست، و از خود خدا هم بزرگتر بود؟!
ــو كه  ــق از من دور ش ــرت فرمودند: «ای فاس ــه حض ۳ـ چگون
ــم من هم به آتش تو بسوزم» در حالی كه خداوند احدی را  می ترس
ــری مؤاخذه نمی كند؟! و می فرمايد: «وال تزر وازرة وزر  به گناه ديگ

اخری، احدی گناه ديگری را به دوش نكشد».
ــی و اجتماعی نبود كه  ــاه او از گناهان عموم ــه گن مخصوصا ك
شخص ديگر به واسطه ترك نهی از منكر، و رضای ناشی از سكوت 
ــر آن مؤاخذه  ــران بودن، ب ــياهی جمعيت ديگ ــل آن، يا س در مقاب

گردد؟!
ــق»  ــرا حضرت با آن اصرار و تكرار به او خطابِ «ای فاس ۴ـ چ
ــه او تائب و نادم بود، و «التائبِ من الذنب كمن  ــد؟ در حالی ك كردن
ــی است كه گناهی نداشته  الذنب له»۳۶ «تائب از گناه همچون كس
ــی كه تلبس به مبدء  ــتق در مورد كس ــد» و حقيقت بودن مش باش
ــت، مصحح اين نيست كه بعد از توبه با  ــده اس درباره او منقضی ش
چنين عبارتی، تحقير و رانده گردد و مطرود و غير آمرزيده محسوب 

شود.
ــبت به او كار درستی بوده  ۵ـ اگر عمل طرد نمودن حضرت نس
ــخ می فرمايد؟! مگر قرآن نمی فرمايد:  پس چگونه خداوند او را توبي
«إنّك لعلی خلق عظيم»۳۷  «وما تشاؤون إال ان يشاء اّهللا»۳۸،  بلكه 

ــرع و رويه مسلم  راندن آن حضرت او را، مخالف ضرورت عقل و ش
ــتان سرايی های امثال مولوی و قصه  آن حضرت بوده، و جز با داس

مضحك و مسخره موسی و شبان او نمی سازد.
ــتان گنجانيده شده است،  عالوه بر اينكه تعبيراتی در ضمن داس
كه باور كردن آن را به عنوان يك امر واقعی بسيار مشكل می نمايد، 
ــس «كفن دزدی كردن» و  ــال» «چهل روز» و نف مانند «هفت س
ــدگان بر گرد او»، كه جز در  ــی ها و پرن «گريه كردن حلقه وار وحش

داستان های خيالی قابل تصور و فرض نيست.
۷ـ با آن حرمت و احترامی كه رسول خدا صلی  اهللا  عليه  و آله  وسلم 
برای آبروی مؤمن قائلند، چگونه بعد از توبه كردن و سكوت جوان، 
اين گونه او را به پرده دری و ريختن آبروی خود وادار می كنند؟

ــائل الشيعه از كافی نقل می كند كه حضرت رسول صلی  اهللا  وس
ــخصی كه آمده و نزد آن حضرت به زنا  ــلم درباره ش  عليه  و آله  وس

اعتراف كرده فرمودند:
لو استتر ثم تاب كان خيرا له:۳۹  

اگر بر كار خود پرده می كشيد و توبه می كرد برايش بهتر بود.
ــود را مهربان تر، پرده  ــالق از آن حضرت خ ــاتيد اخ ــا اين اس آي
پوش تر، متخصص تر، و مأمون تر از خطا و لغزش می دانند كه ايشان 
می نويسند شاگرد بايد خجالت نكشيده و گناهان خود را برای استاد 

به طور مشروح و كامل آن هم در خلوت و پنهانی بيان كند؟!
ــت بايد شاگرد گناهكار را به خلوت ببرد  ــتاد كه مدعی اس ۸ـ اس
ــروی او بردارد، پس چرا آن  ــرده از كار و حيا و حرمت و آب ــد پ و بع
ــتاد از  حضرت مثال معاذ را از مجلس بيرون نكردند؟! و چرا آقای اس
همين داستان بی اعتبار نتيجه نگرفتند كه فساد و خطر خلوت كردن 
با جوانان ساده لوح و فرمانبر دختر و پسر ، آنهم در جائی كه گناهان 
ــود و پرده های حيا دريده گردد و آتش شهوات به جوش آيد  ذكر ش

و...، از فساد ريختنِ آبروی اشخاص نزد ديگران كمتر نيست؟! 

دليل دوم و پاسخ آن
ــدای تعالی  ــد: «خ ــت كه می گوين ــن اس ــان اي ــل دوم ايش دلي

می فرمايد:
ر سيئًا عسی  الحا وآخَ وا عمال صَ لَطُ م خَ نُوبِهِ رون اعتَرفُوا بِذُ  « وآخَ

 ۴۰« يمحر ور فُ َ غَ م إِن اهللاَّ ُ أَن يتُوب علَيهِ اهللاَّ

اين شـاگرِد خيالى سـاخته ذهن اسـتاد، هنوز در معناى لغوى عبادت گير دارد، بعد مى رود به خلوت خانه 
استاد تا رموز كار را به او بياموزند، آنهم به شرط اينكه به كسى نگويد و اسرار را افشاء نكند! اگرتعليمات 
و راه حل هاى استاد در اين اموِر واضح و آشكار، راه حلى معقول و مستند به قرآن و سنت است، پس چرا 

در خلوت، آنهم با شرِط تسليم مطلق، و عدم ابراز رموز و افشاى اسرار! و به طور سرى و مرموز؟!
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ــأن نزول اين آيه و آيات بعد از آن  ــاس كه قضيه و ش بر اين اس
ــت: گروهی از قوم يهود به نام بنی قريظه با ابولبابه  به قرار زير اس
ــالم و فرمان حضرت رسول اكرم  ــورت كردند كه آيا تسليم اس مش
ــلم بشوند يا خير؟، او در جواب آنها گفت اگر  صلی  اهللا  عليه  و آله  وس
ــويد پيامبر اكرم صلی  اهللا  عليه  و آله  وسلم همه شما را  ــلمان بش مس
ــرتان را از تن جدا می كند، سپس از اين عمل و گفتار  می كشد و س
ــد و اعتراف به گناه خود  ــيمان ش خود كه بر خالف حقيقت بود پش
نمود، و خود را به عنوان مجازات به ستون مسجد بست. پس از آن 

آيه فوق نازل شد و خدای تعالی فرمود: 
« يمحر ور فُ َ غَ م إِن اهللاَّ ُ أَن يتُوب علَيهِ « عسی اهللاَّ

ــد كه: عالوه بر  ــتان چنين نتيجه می گيرن ــان از اين داس  و ايش
اينكه اعتراف به گناه نزد استاد نهی نشده مورد تأييد آيات و روايات 

هم می باشد.۴۱  
اين استدالل ايشان نيز بی وجه است زيرا:

ــان نقل كردند نيست،  ــأن نزول آيه منحصر به آنچه ايش ۱ـ ش
ــه گمان اينكه اين نقل  ــان ب ــه در اين مورد اختالف بوده و ايش بلك
موافق با ادعای ايشان است به بقيه موارد اشاره نكرده اند، و در عين 
ــه در اين نقل، و نه در نقلی كه آيه را در مورد چند نفر كه از  ــال ن ح
ــول خدا صلی  اهللا  عليه  و آله  وسلم تخلف  رفتن به جنگ تبوك با رس
كرده بودند می داند، اصال اشاره ای به اين ندارد كه ايشان به گناهی 
ــد  ــند،۴۲  تا چه رس ــول خدا اعتراف كرده باش پنهان در نزد حتی رس
ــتاد اخالق و انسان غير معصومی كه در  به اعتراف به گناه در نزد اس
ــاد و هوس و شهوت، آنهم در اتاق های  معرض ابتالء به هزاران فس
ــأن نزول آيات،  ــد، بلكه براساس اينكه ش ــته می باش خلوت و دربس
ــكار بوده، و مجرد  ــف افراد مذكور از حضور در جنگ، امری آش تخل
ــان را خداوند اعتراف ناميده است، در  ــيمانی صادقانه ايش توبه و پش
ــيمان نبودند و تنها  ــف خود در باطن پش ــانی كه از تخل مقابل كس
ــردن مؤمنين می خوردند، كما  ــوگندهايی نفاق آميز برای راضی ك س
ــان نيز ابولبابه نزد كسی اعتراف  اينكه در همان نقل مورد نظر ايش
به گناه نكرد و بعد از اينكه از عمل خود پشيمان شد، نزد رسول خدا 
ــلم هم نيامد، بلكه به مسجد رفت و مشغول  صلی  اهللا  عليه  و آله  وس
ــيمانی صادقانه او را  ــد متعال همين ندامت و پش ــد و خداون توبه ش

اعتراف ناميده است.

ــه گناهان خود  ــول خدا ب ــر فرض غلط كه ابولبابه نزد رس ۲ـ ب
ــت كه اين كار به خاطر حساسيت  ــلم اس ــد، مس اعتراف كرده باش
ــلمانان، و تعيين موضع  ــت مس مأموريت او و اهميت آن در سرنوش
ــول خدا صلی  اهللا  عليه  و آله  وسلم كه حضرت در جريان ماهيت  رس
ــب را  ــند، و برای آينده تصميم مناس ــته باش حقيقی واقعه قرار داش
اتخاذ فرمايند، بوده است و اين چه ربطی به اين دارد كه شاگردان و 
مريدها نزد آقای استاد، پرده از تمامی گناهان بين خود و خدای خود 
ــلمانان ندارد، و گناهكار به  ـ كه هيچ ربطی به مصالح اجتماعی مس
ــود را حفظ كرده و نزد خداوند متعال توبه  راحتی می تواند آبروی خ
ــته و شرافت و كرامت انسانی خود را در حضور كشيش  كند ـ برداش

مسيحی يا مسلمان به خطر انداخته و تقديم ايشان كند؟!
ــد، از كجا فهميديد  ــه ابولبابه اعتراف كرده باش ــر فرض ك ۳ـ ب
ــی اّهللا » همان اعتراف اوست؟ و از كجا فهميديد كه  كه دليل «عس
ــد؟ و در مقام اخبار صرف  ــد دارد اعتراف او را مدح می فرماي خداون

نيست؟!
ــد و هم ممدوح،  ۴ـ بر فرض غلط اندر غلط كه هم اعتراف باش
از كجا فهميديد كه اين عمل شرط قبولی توبه است آنهم در مقابل 

غير معصوم؟!
ــتنادتان به آيه بهتر بود نتيجه می گرفتيد كه  ــما بنابر اس بلكه ش
گناهكاران بروند در مجامع عمومی مسلمان و مساجد، فسق و فجور 
ــان كنند! و البته در  ــکار كرده برای همگان بي و گناهان خود را آش
ــودجويی های شخصی بسياری از اساتيد نيز بسته  اين صورت راه س
ــد و نواميس جوانان بی پناه نيز از دسترس خيانت های گرگان  می ش

در لباس ميش محفوظ می ماند.

افسانه و رمان، يا دليل و برهان؟!
ايشان در مرحله سوم، برای تاييد مطالب خود می گويند:

ــته و به نظرشان آمده كه  ــجد جمكران حاجتی می خواس در مس
ــت، بعدا رفته اند به مشهد و شخصی به  ــان برآورده شده اس حاجتش
ــراز كرده كه  ــود او هم آمده و اب ــد از آن خ ــن زده و بع ــان تلف ايش
ــبزی به ايشان  ــيدی بزرگوار بعد از مقدماتی، كارت س در خواب س
ــب دوم، وخالصه در  داده كه آن را به آقای ابطحی بدهند، و باز ش
ــماره تلفن آقا را هم به ايشان داده اند. بعد ايشان تعبير  شب سوم ش

رذائل اخالقى چون جاه طلبى و طمع و شـهوت و حيله و فريب در مجتمع انسـانى بازار گرمى داشـته بلكه 
رائج ترين كاالى بازار است لذا تا از جهت عصمت الهى بر شخصى اطمينان نباشد هرگز نمى توان بر وى 
تكيه و اعتماد مطلق نمود، مخصوصا كه در بين مدعيان مختلف سـير و سـلوك و ايصال الى اّهللا  مسـائلى 
رواج داشـته و مستحسن شـمرده مى شود كه با عقل و شرح و فطرت پاك انسانى سر سازش نداشته و 

نزد همگان از قبائح اعمال و افعال شمرده مى شود.
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ــجد جمكران  ــبز همان حاجت مس می كنند كه خالصه آن كارت س
بوده است. سپس نوبت به يك مكاشفه می رسد كه در طی آن باز بر 
همان آقا اثبات می شود كه آن آقای دهنده كارت سبز حضرت ولی 
ــالم بوده اند، و بعد هم مكاشفه ای از خود ايشان، كه  عصر عليه  الس
مجموعه آنها منجر می شود به اينكه همان برنامه مسخره مسيحيان 
يعنی اعتراف به گناه در نزد استاد، و ارائه پولی به عنوان مثال صدقه 
ــه صندوقی كه به همين منظور  ــدن از گناه و تزكيه، ب برای پاك ش
ــت، همگی مورد تأييد و امضای امام زمان عليه  ــده اس ــوده ش گش

 السالم بوده است!!
ــان ـ برای اينكه می بينند اين  ــان ـ به قول خودش در اينجا ايش
ــك  ــتند، و عده ای با ش خواب ها و خيالها وافی به اثبات مطلوب نيس
ــليم؛ كم كم  ــئله روبرو بوده اند و گروهی ديگر تس و ترديد با اين مس
پای حضرت حجت عليه  السالم را در بيداری به ميان می كشند، كه 
ــجد الحرام به سيد بزرگوار ديگری، با مقدمات خاصی، قرآنی  در مس
ــيده و چون آن را باز  ــان رس ــزرگ داده اند، و بعدا آن قرآن به ايش ب
كرده اند، در گوشه ای از صفحه ای از آن، امضايی به خط سبز به اين 
ــن العسكری» گذاشته شده است، كه از  مضمون: «الحجة بن الحس
ــد و جمعيت زيادی از  ــدن آن امضا همه حاضران از حال رفته ان دي
شخصيت های مملكتی و علمی كه از تهران و سائر نقاط در مجلس 
ــم كشيده اند كه  ــان بوده اند، آنقدر آن امضای مبارك را به چش ايش

گوشه ورق قرآن نزديك بوده است پاره شود!
ــان، اول از روی حس ديرباوری مقداری  ــان به قول خودش ايش
ــه ای برخورده اند كه از  ــا دقت كرده اند، ولی بعدا به نكت در آن امض
ــان درباره اعتراف و  ــده اند به اينكه تمامی كارهای ايش آن منتقل ش

صندوق و... مورد تأييد امام زمان عليه  السالم بوده است!
ــاده لوح  ــت كه اگر هر فرد س اما آن نكته چه بود؟! نكته ای اس
ــن همه خواب و خيالها و  ــری به آن بر می خورد، ارتباط بين اي ديگ
ــند و حقيقتی  ــر فرض كه رمان و قصه نباش ــفات را ـ البته ب مكاش
ــند ـ می فهميد، وال اقل احتمال می داد كه مثال جمعی  ــته باش داش
ــالمی را به  ــه ای می خواهند حقايق اس ــيحيانی كه با هر حيل از مس
ــالم داخل كنند و تا آنجا  ــخره بگيرند، و خرافات خود را در اس مس
ــند و  ــلمان كتاب «دخترك...» می نويس كه حتی برای بچه های مس
پخش می كنند، پيرامون ايشان را احاطه كرده اند، و به وسيله دست 

نشاندگان خود از شبهه و سؤال و شرح كليسا شروع كرده، و چند تا 
ــفه دروغين ديگر هم بدان افزوده اند، و برای  خواب و خيال و مكاش
به دام انداختن ساده لوحانی كه به نام خدا و معنويت و كمال و امام 
ــرعت فريب می خورند، همه آنها را با امضائی به نام آن  زمان، به س
ــيه قرآنی بزرگ، آنهم در حاشيه آيات مربوط به  حضرت كه در حاش
ــت، به خدمت ايشان تقديم نموده اند  ــده اس قضيه ابو لبابه نقش ش
وبعد هم از ته دل به سادگی و اشك و آه و بوسه زدن ايشان بر آن 

امضاء خنديده اند؛
ــتوده اند كه راجع  ــود را از اين جهت نيز س ــان اول خ ــه ايش البت
ــر  ــر تا س به قضايا و حكايات عجيب و غريب و غير عادی ـ كه س
ــيار دير باور و احتياط  ــتـ  بس ــان را پر كرده اس زندگی و كتب ايش
ــد ولی در عين حال تنها در اين مورد، هرگونه احتمال خالف و  كارن
تشكيك را، بدون ترديد دخالت شيطان و وسوسه می دانند! و تازه به 
احوال فقهای ديگر تأسف می خورند كه چرا مانند ايشان به كنه ادله 

نمی رسند و اهل تحقيق نيستند. ايشان می نويسند:
«و اما چرا به مسئله اعتراف كه آيات و روايات آن را با شرائطی 
ــود، بايد در جواب عرض كنم كه در بين  ــته عمل نمی ش مجاز دانس
ــئله تزكيه نفس و شرائط آن با مسامحه  ــلمين، متأسفانه به مس مس
ــده، واال در مسائل  ــائل آن تحقيق و اجتهاد نش ــده و مس برخورد ش
ــود دارد، ولی فقهاء با قاطعيت  ــی گاهی كمتر از اين مدرك وج فقه
ــتری به آن جواب داده اند، و باالخره بدون ترديد مسئله اعتراف  بيش
ــی آورده و به هيچ عنوان  ــكلی به وجود نم ــتاد مش به گناه برای اس

اشكالی ندارد».۴۳ 
ــت كه اگر فقهای بزرگ شيعه می خواستند  ولكن انصاف اين اس
به اين گونه ادله و خوابها استناد كنند، و به اين امضاها و مكاشفات 
ــه ما آميخته ای  ــتنباط احكام كنند، امروز فق ــوش دارند و اس دل خ
ــام هندوها، و بدعت های صوفيان، و  بود از خياالت بودائی ها، واوه
ــيحيان، و انديشه های پوسيده يهوديان، و سياست های  خرافات مس
مرموز كليسای رم و اتيكان، و خالصه رنگ و بوی همه چيز داشت 

جز قرآن و حديث و اسالم.

هدايت شرع يا روش جوكيان هند؟!
اگر كسی مختصر آشنايی با مبانی فقه شيعه داشته باشد می داند 
كه فقهاء در اين باره جايی برای تحقيقات سلوكيان عرفان زده باقی 
نگذاشته اند، لذا شما در كتب اين جماعت، حتّی يك مطلب تحقيقی 
ــان بيان نشده  ــلوكی و فقهی نمی يابيد كه قبل از ايش اخالقی و س
باشد، مگر تحقيقاتی كه از مرتاض ها و جوكيان هندی و مسيحيان 
ــد، و به عنوان مكتب سلوكی اهل  ــان گرفته شده باش و امثال ايش
ــالم به شاگردان بی اطالع و ساده لوح تحويل داده  بيت عليهم الس

شده باشد.
چنان كه مثال صاحب كتاب مزبور می نويسند:

«استاد عزيزم فرمود اين تمرين را چهل روز به ترتيب زير بدون 
وقفه بايد انجام دهی: روز اول نقطه سياهی را به روی ديوار سفيدی 

چـه بسـيار سـاده لوحانى كه بـى خبر از 
انحرافات بـاور نكردنى ولـى واقعيت دار 
پيران و مشايخ و اساتيدى كه تقوا و زهد 
و وارستگى از سـيماى ايشان مى بارد به 
ايشان سرسپرده اند و عاقبت گرفتار غول 
هوا و هوس ايشان شده دنيا و آخرتشان 

به طوفان شهوات آنان فنا شده است.
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ــتت را راست نگهدار،  ــين و پش بگذار، و در مقابل آن چهار زانو بنش
ــمهايت را بدون آنكه پلك بزنی دو دقيقه به آن خيره كن، و  و چش
تنها به نقطه سياهی كه روی سفيدی قرار گرفته فكر كن، و به چيز 

ديگر فكر نكن.»۴۴
و ای كاش بسياری از اساتيد به جای طنزپردازی و ارائه اوهام و 

انديشه های بی اساس خويش، ديگران را به امثال:
  ۴۵« لوةَ مودعٍ «صلّ صَ

«نمازی بجای آور كه با همه چيز در وداع باشی»
ــرع را بر سائر راه های  ــان مزيت ش فرا می خواندند، تا هم خودش
ــوع ديگران به  ــد، و هم مانع رج ــی می يافتن ــلوكی به طور عمل س
ــالم نمی شدند، و به نامِ كمال و  مكتب متعالی اهل بيت عليهم الس
معنويت اين چنين نادانسته از مكتب اهل بيت عليهم السالم فاصله 

نمی گرفتند.
ايشان ادامه می دهند:

ــتادم فرمود: همه روزه تا يك ماه به مدت پانزده دقيقه  «دوم اس
ــتهايت را به دو طرف دراز كن، و پاهايت را  ــت بخواب و دس به پش

بسته و چشمهايت را ...
ــتاد مهربانم فرمود: و باز  سوم: اس
ــه قبل عمل كن، ولی اين  مثل برنام
ــر  مرتبه همانطور كه خوابيده ای با س
انگشت خود يك نقطه از بدنت را به 
ــدت ده دقيقه لمس كن و  آرامی به م

«...
ــدی اين كتاب  ــات بع و در صفح
ــای  ــه بحث ه ــی اّهللا  ب ــير ال ، كارِ س
ــز فكر، و  ــه، و تمرك ــت حافظ تقوي
ــلف هيپنوتيزم و يوكامو دراولكس  س

ــان از نظر  ــات و ديگر چيزهائی كه به قول ايش ــات و تصرف و تلقين
علمی بسيار با ارزش است، می انجامد.۴۶  در اينجا گويا ايشان يادشان 
ــت كه به نام دين و شريعت و مكتب خاندان نبوت مردم را  رفته اس
ــان اين روش ها را  ــياری خودش دور خود جمع كرده، و در موارد بس
ــی اذكار قرآنی و امثال آن را مثمر ثمر  ــخره كرده اند، حتی بعض مس
ــته اند مگر بعد از تحمل مشقّت بسيار و  و دارای فائده چندانی ندانس

زحمات فراوان و صرف وقت بسيار و...
 (!)ــان از نظرات يك مرتاض هندی و رمزِ موفقيت تا اينكه ايش
ــته است، و طريقه رسيدن او  ــی(!) كه داش او در آن همه هنر و دانش
ــه علوم غريبه، و  ــم بندی ها و هيپنوتيزم و كلي ــتی ها و چش به تردس
ــانی  خالصه اتالف وقت ها و تضييع عمرها و برتری جوئی های نفس
ــانی كه برای عبوديت و بندگی، آنهم در طريق واضح و روشن  انس
شرع خلق شده است نه الوهيت و برتری جوئی خود، سخن به ميان 

می آورند.۴۷ 

نردبان ترقى، انحرافى بزرگ
شايسته است در اينجا به نكته ای در نهايت اختصار اشاره كنيم، 
ــاتيد اخالق، و بلكه  ــا يكی از بزرگترين انحراف هايی كه برخی اس ت
ــه آن دچارند، ـ و بر عكس، نفس  ــلكان ب مطلق عرفا و صوفی مس
همان امر نيز سبب اعتبار ايشان در نزد اكثر ساده لوحان شده است 

ـ معلوم شود.
ــرع را به گونه ای  و آن اينكه اصوال خداوند متعال، برنامه های ش
ــان دائما در حالت اعتدال زيسته و به  ــت كه انس تنظيم فرموده اس
ــهوات و  ــی آنقدر غرق در ش افراط و تفريط نيفتد، بنابراين اگر كس
دنياپرستی شد كه اصال ميل و رغبت به آخرت و عبادت و... نداشته 
باشد به تفريط افتاده، و متقابال اگر كسی با برنامه های حتی عبادی 
ــد به بدعت های صوفيان  مانند روزه و نماز و امثال آن، ـ تا چه رس
ــيد كه از انجام  ــای جوكيان و مرتاضان ـ به حالتی رس و ضاللت ه
ــب  تكاليف زندگی و روزمره خود، و اصالح امور عيال و اوالد و كس

علم و هزاران تكليف ديگر بازماند، نيز دچار افراط شده است.
ــت كه با آن جلو پای خود را  ــم را به انسان داده اس خداوند چش

ببيند، و وسيله ای برای انجام كارهای او باشد، حال اگر كسی چشم 
خود را كور كرده تفريط نموده، و اگرـ  با هر وسيله ایـ  آنقدر نيروی 
ــم و گوش خود را تقويت كرد كه بر فرض پشت ديوار را ببيند،  چش
ــان بشنود، افراط  ــخنان محرمانه مردمان را در خانه های ايش و يا س

كرده و هر لحظه مرتكب هزاران گناه و معصيت می گردد.
بنابراين تلطيف و تقويت نفس به وسيله برخی داروها و رياضات 
و برنامه های خاصی كه صوفيه و كفار هندی سردمداران آن هستند، 
و در بيان تعليمات كتاب سير الی اّهللا  نيز به برخی از آنها اشاره شد، 
به حدی رسيد كه مثال از جنايت مخاطب، و گناهان نهان و مخفی 
ــد و مداخله  ــه ممكن باش او ـ البته با فرض اينكه اين امور فی نفس
ــده بگيريم ـ خبر دهد، حالتی  ــياطين و جنيان در اين امور را نادي ش

افراطی و غير مستحسن است.
ــان واقعا اوامر  ــت كه انس پس باالترين حالت مطلوب همان اس

خداوند را امتثال نموده، از محرمات و منهيات اجتناب ورزد.
ــان در مقابل امكانات  ــت كه قدرت طبيعی انس اصوال بايد دانس
ــد مطلوب ـ كه در  ــدود بوده، و اگر توان او از ح ــه مح نفس هميش

وقتى كه اين اصول مسلم تصوف و عرفان مانند لزوم تسليم و انقياد 
صرف در مقابل اسـتاد و پير و مرشـد و شـيخ، و نيكو شمردن عشق 
مجازى و شاهد بازى و... ، به هم ضميمه شوند خدا مى داند كه عاقبت 
مريد و سـالك بيچاره كه به تمناى وصول به معنويت گول ايشان را 
خورده است به كجا خواهد كشيد. از همين جاست كه مى بينيم كه در 
اسالم هرگز به احدى اجازه داده نشده است كه خود را جز در مقابل 

خداوند و اولياى معصوم او تسليم مطلق و بدون قيد و شرط كند.
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ــودـ  فراتر رفت،  ــرعی حاصل می ش ــه پيمودن راه های غير ش نتيج
ــر همانطور كه در  ــردد و اين ام ــان و انحراف او می گ ــب طغي موج
ــهود است، در مسائل نفسانی و  ماديات و ثروت و غنای ظاهری مش

باطنی نيز جريان دارد:
غَی * أَن رآه استَغْنَی.۴۸  كَال إِن االنسان لَيطْ

انسان چون خود را مستغنی ببيند طغيان می كند.
ــتر بوده، و  ــانی به مراتب بيش بلكه اين خطر درباره مطالب نفس
ــوت و امامت و قطبيت وا  ــاد و ادعای ربوبيت و نب ــان را به الح انس

می دارد.

چرا وحدت وجود؟ 
ــته  ــيد که آنها كه ادعای ربوبيت داش بايد در اين موضوع انديش
ــبحانی ما  ــوی اّهللا » و «س و ندای «انا الحق» و «ليس فی جبتی س
اعظم شأنی» سر داده اند و عاقبت برای توجيه عمل خود، بر خالف 
ــدی، دم از وحدت وجود  ــان و هدايت خداون ــدان و عقل و بره وج

زده اند، از كجا به اين انحرافات كشانده شده اند؟!
ــد تا ببينيد  ــالم تأمل كني ــن فرموده امام صادق عليه  الس در اي
ــانی و تمركز فكر و  ــه چنگ آوردن قدرت های نفس ــه افراط در ب ك
تلقينات و رياضات افراطی در طی چله نشينی های منحرفانه، چگونه 
ــوده و واقعيت را بر خالف  ــان را از حد اعتدال طبيعی خارج نم انس
ــالك نمی داند كشف  ــت برای او جلوه می دهد و بيچاره س آنچه هس
ــاخته او برايش حاصل  ــهودی كه در نتيجه اين اعمال خود س و ش
می شود، از اثرات حشيش و بنگ كمتر نبوده، و عقل و ادراك طبيعی 
ــعاع قرار داده است كما اينكه شياطين و جنيان نيز از  او را تحت الش
ــان می افزايند، تا بدانجا كه  ــرف ديگر به مدد آمده و بر توان ايش ط
قطبِ گمراه، قبله حاجات و كعبه آمالِ اهل سلوك گشته و صاد عن 
ــبيل اّهللا  می گردد، و مردم به جای اينكه به آستان اوليای حقيقی  س
ــل شده و دوای دردها و شفای  ــان متوس خداوند روی آورند، به ايش
ــر و خرما و اثرات نفس  ــمش و انجي ــراض خود را از نخود و كش ام
ــان می جويند و غافل از همه چيز هر خارق عادتی را كرامت، و  ايش

هر ذی فنونی را ولی خدا می پندارند.
انسان به مقتضای طبع سركش خود، پيوسته طالبِ علو و برتری 
ــتجوی ربوبيت  ــودآگاه، در باطن خود در جس ــوده و آگاهانه و ناخ ب

ــت، و همين امر خود او را به اختراع اين سبل متفرقه وا می دارد،  اس
و اگر هم با تكلّف بسيار تا حدودی خود را مطابق ظواهر و دستورات 
شرع راه ببرد، باز هم پيوسته در جستجوی مطلوبِ باطلِ باطنی خود 

به سر می برد، و در فكر وصول به آن می باشد.
عبداّهللا  بن فضل هاشمی گويد:

ــردم چرا خداوند تبارك و  ــالم عرض ك  به امام صادق عليه  الس
ــس از اينكه در ملكوت اعاليش در بلندترين مقام  تعالی، ارواح را پ
بودند، در ابدان قرار داد؟! امام عليه  السالم فرمودند: «خداوند تبارك 
ــت كه ارواح با آن شرف و بلندی كه داشتند اگر به  و تعالی می دانس
ــدند، اكثرشان در مقابل خداوند عزوجل  همان حال واگذاشته می ش
ــذا به قدرت خويش آنها را در بدن هايی  ادعای ربوبيت می كردند، ل
ــان، برايشان مقدر فرموده  كه از باب رحمت و مصلحت خواهی ايش
بود، قرار داد. و هر يك از آنها را به ديگری محتاج و نيازمند فرمود، 
و بعضی را بر بعضی ديگر به درجاتی رفعت داده، و بعضی را به بعض 
ــان گسيل  ــوی ايش ديگر كفايت فرمود. و پيامبران خويش را به س
ــت، و حجت های خود را بر ايشان گماشت كه ايشان را بشارت  داش
ــان، به  ــد و انذار كنند، و به راه عبوديت و تواضع برای معبودش دهن
همان چيزهايی كه ايشان را متعبد به آن فرموده است وادارند. و بر 
ايشان عقوباتی در حال، و عقوباتی در آينده، و نيز ثواب هايی در دنيا 
و آخرت منصوب فرمود تا بدان سبب به خير و نيكی ترغيبشان كند، 
و از شر و بدی بازشان دارد. و با طلب معاش و مكاسب به خاكشان 
افكند تا بدانند كه ايشان بندگانی مخلوق و مربوبند، پس به عبادت 
ــاودان گردند. و از  ــتحق نعيم ابد و جنت ج ــد و مس او روی می آورن
ــوی آنچه كه حق ايشان نيست در امان بمانند. مگر  فرا رفتن به س
ــان همگی طالب علو و برتری بر ديگرانند، تا آنجا  نمی بينی كه ايش
ــت يازيده اند، و گروهی  ــان به ادعای ربوبيت دس ــه بعضی از ايش ك
ــق كرده اند، و ديگرانی به باطل دعوای  ــر ادعای نبوت بدون ح ديگ
ــز و ضعف و خواری و  ــرداده اند. در حالی كه نقص و عج ــت س امام
ــان غالب است و  ــته، و مرگی را كه برايش حاجت و فقر و آالمِ پيوس
ــاهده می كنند!، پسر فضل،  همه را به چنگ دارد، در وجود خود مش
ــا خداوند تبارك و تعالی جز آنچه به خير و صالح بندگان بوده  همان
ــت انجام نمی دهد، و به مردمان ستم روا  ــان نيكوتر اس و برای ايش

نمی دارد، ولكن مردمان به خويشتن ستم می كنند.»۴۹ 

كتـاب «سـير الـى اّهللا »  پس از قلم فرسـايى هاى مفصـل و بيان مطالب خود از زبان يك شـخص 
اروپا زده كه همه روزه به كليسـا مى رفته، و به خاطر سـاده  لوحى مجذوب كشيشان در شرح احوال 
مسـيحيان مى نويسـد: «بر صندلى اعتراف مى نشـيند و شـرح گناهان خود را مى گويد، و عقده دل 
خالى مى كند! وسـبك مى شـود، و كشـيش بـه او اميد مى بخشـد و او را از يـاس و نااميدى نجات 
مى دهد. و به رحمت پروردگار مطمئنش مى نمايد، و محبت و مهربانى خداى تعالى را به او گوشـزد 

مى كند و قلب او را مملو از عشق به خدا كرده و او را آسوده خاطر به خانه بر مى گرداند»!!
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هدف چيست؟!
ــفات  ــير الی اّهللا » گر چه مطلوب وهدف بودن مكاش كتاب «س
ــت، اما در  ــوار و... را در چندين جای خود نفی كرده اس ــدن ان و دي
ــياری مثال در صفحه ۶۹ احوال شخصی را می نويسد كه  جاهای بس
سالها مشغول عبادت و انجام واجبات و ترك محرمات بوده است، به 
ــته و فكر می كرده اند  گونه ای كه همه مردم او را آدم خوبی می دانس
ــان باتقواترين مسلمانان هستند، تا اينكه كم كم كسل و خسته  ايش
ــده به بعضی از روحانيون مراجعه كرده است، و آنها او را به انجام  ش
واجبات و ترك محرمات دستور می داده اند. وی می گويد: من در دل 
به آنها می خنديدم زيرا آنها اطالع نداشتند كه من حتی مستحبات را 
هم انجام می دهم، و مكروهات را مقيدم ترك كنم. و بعدا به حالتی 
ــته  ــت كه به رفيقش می گويد: ای رفيق، من ديگر خس ــيده اس رس
ــده ام، فكر می كنم معنويتی در كار نباشد، ما بی خود وقتمان را به  ش
ــائل گذرانده ايم، زيرا با اينكه من آن همه زحمت كشيده ام  اين مس
ــده ام، بی جهت به ما  ــيده ام!، چيزی از معنويت نفهمي ــه جائی نرس ب
ــيله  ــی چهل روز با اخالص عمل كند، و يا به وس می گفتند اگر كس
ــود و دارای نفس  ــد كه چنين و چنان می ش ــل به جائی می رس نواف
ــيده ام! ... بعد خالصه  ــی می گردد ... پس چرا من به جائی نرس قدس
ــأن(!)  ــتاد عظيم الش ــم بزرگ، آن ولی خدا، و آن اس ــه آن عال راه ب
ــان رمزی را به ايشان می گويند و دستور می دهند كه  می برد و ايش
ــی نيز نگويد(!) و خالصه، اينها همه مقدمه است برای  آن را به كس
اينكه بگويند انسان برای تحصيل موفقيت بايد به نزد استاد برود، تا 
ــان در خلوت ساده تری مسائل را به عنوان رموزی پنهان و دور  ايش

از دسترس بيان فرمايند.
 و در پايان می گويد:

ــان بدون راهنما و معلم كار كند به هيچ موفقيتی  «و اال اگر انس
ــد و همان حالتی را كه من در اثر  ــد، و خسته هم خواهد ش نمی رس
عبادت های بی حساب و بی نظم در خود به وجود آورده بودم برای او 

به وجود خواهد آمد».۵۰ 
و از زبان شاگرد ديگری می نويسد: 

ــدی، حكيمی و بهتر بگويم طبيب روحی  ــتادی، مرش «روزی اس
ــرگردانی  كه جانم به قربانش باد، مرا ... كامال راهنمايی كرد و از س

ــالها من  و حيرت نجاتم داد، زيرا س
مشغول دعا واعمال مستحبه بودم 

و به نتيجه ای نرسيده بودم».
اينك بايد پرسيد كه:

۱ـ مگر اين آقايانی كه به خيال 
خود تمامی تكاليف شرعيه خود چه 
ــتحب را انجام داده اند  واجب و مس
ــاز هم به خيال  و خالصه ـ البته ب
ــق به كمال  ــود ـ در عبوديت ح خ
رسيده اند، دين را چگونه شناخته اند، 
و از كمال چه برداشتی دارند كه با 
ــن همه، هنوز خود را بدون هيچ نتيجه ای می دانند؟! اگر به هوای  اي
كشف و شهود و تسخير و تصرف و قدرت نمائی نيستند، پس بعد از 
انجام ـ باز هم به خيال خودشان ـ تمامی تكاليف و وظائفشان، ديگر 

ادعای به نتيجه نرسيدن چه معنايی دارد؟! 
ــتاد، هنوز در معنای لغوی  ــاخته ذهن اس ــاگرد خيالی س اين ش
ــا رموز كار را  ــتاد ت ــادت گير دارد، بعد می رود به خلوت خانه اس عب
ــرط اينكه به كسی نگويد و اسرار را افشاء  به او بياموزند، آنهم به ش
ــان در اين امورِ واضح و آشكار،  نكند! اگرتعليمات و راه حلهای ايش
راه حلی معقول و مستند به قرآن و سنت است، پس چرا در خلوت، 
ــرط تسليم مطلق، و عدم ابراز رموز و افشای اسرار؟! و به  آنهم با ش
طور سری و مرموز؟! و اگر ايشان نمی خواهند در آخرِ اين قصه، راه 
ــكال را با اين طول و تفصيل مطرح  را ارائه دهند، پس چرا اصل اش
ــتاد و  ــا هيچ هدف ديگری جز همان دعوت به نزد اس ــد؟ آي می كنن

تسليم در مقابل ايشان در كار نيست؟!
چنان كه در داستان صفحه ۲۱۸ و ۲۱۹، ديگری از استاد بزرگوار 
استمداد می نمايد و می گويد كه او دست مرا گرفت و به اتاق خلوتی 
ــتور تمركز فكر  ــان دس ــدم ...، و در آنجا به ايش ــرد و گفت: فرزن ب
ــتاد خصوصی و اتاق  ــتور تمركز فكر هم اس می دهد. خوب مگر دس
ــت و  ــوت می خواهد يا اينكه اينها همه برای از بين بردن وحش خل
ــاده لوح از رفتن به خلوت خانه، و نيز تسلط  دغدغه خاطر مريدان س

كامل اساتيد بر ايشان می باشد؟!
ــان اين  ــت كه انس ۲ـ اين چه غرور عجيب و غفلت بزرگی اس
ــته و توبه خود را توبه نصوح شمرده و خيال كند  گونه ادعاها را داش
ــام داده، هيچ گونه تقصيری در  ــف و وظائف خود را انج تمامی تكالي

مقابل خداوند متعال ندارد؟!
ــتغفار  ــده دعای اس ــل يك بار هم كه ش ــود اينان الاق خوب ب
ــالم در صحيفه علويه و امثال آن را  حضرت اميرالمؤمنين عليه  الس
ــائر مناجات های معصومين  ــد، و در دعای ابی حمزه و س می خواندن
عليهم السالم تدبر می نمودند، تا اندكی با ماهيت گناهان آشنا شده، 
ــاگردان بی خبر را به  ــند و اينگونه ش ــت اعمال خود را بشناس حقيق

حسن ظن به خود وادار نكنند.
رسول خدا صلی  اهللا  عليه  و آله  وسلم می فرمايند:

كتاب «سير الى اهللا» تحت تاثير مسيحيت مى نويسد: «اى كاش در 
اسالم هم مسئله اعتراف مى بود كه ما هم هر وقت گناه مى كرديم، و 
يا اگر خطا و اشـتباهى از ما سر مى زد مى توانستيم به يك وسيله اى 
خـود را از عـذاب وجدان نجات دهيـم، و عقـده دل را خالى كنيم و 
مطمئن شـويم كه از گناه پاك شـده! و خداى تعالى را از خود راضى 

كرده ايم.»!
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«ان حقوق اّهللا  اعظم من ان يقوم بها العباد، وان نعم اّهللا  عزوجل 
اكثر من ان يحصيها العباد، ولكن امسوا تائبين و اصبحوا تائبين»۵۱ 
ــت كه بندگان به آن قيام  ــا حقوق خداوند، بزرگتر از آن اس همان

او  نعمت های  و  كنند، 
ــت  ــر از آن اس فزون ت
را  آن  ــان  ايش ــه  ك
ــاء نمايند، ولكن  احص
ــام تائب و  ــح و ش صب

نادم باشيد.
عليه  اميرالمؤمنين 

 السالم می فرمايند:
اگر  سوگند  به خدا 
مانند زنان فرزند مرده 
ــر  ــه س ــه وار نال ديوان

ــتغاثه  ــد، و مانند خائفان منقطع و نااميد از همه جا، فرياد اس می دادي
ــتيد، و برای تحصيل قرب خداوند و باال رفتن درجه ای، يا  برمی داش
آمرزش گناهی كه كاتبان الهی آن را احصاء كرده و رسل او محفوظ 
ــته اند، از اموال و اوالد خود دست بر می داشتيد، باز هم در برابر  داش
ــته ايد، و عقابی كه از آن در هراسيد و امان  ثوابی كه به آن اميد بس
می طلبيد، اندك و ناچيز بود. به خدا قسم اگر قلب هايتان آب می شد، 
و از ترس خداوند از چشمهايتان خون فوران می كرد، و به اندازه عمر 
دنيا با باالترين عمل و جديت تمام، زندگی می كرديد، باز هم اعمالِ 
ــت نمی كرد، و جز به رحمت و  ــما حقِ نعمت های خداوند را كفاي ش

منت او شايسته بهشت نبوديد.»۵۲ 
ــان غافلند از گناهانی كه گاهی خداوند متعال در ازای  گويا ايش
آنها به بنده خطاب می فرمايد كه ديگر هرگز تو را نخواهم آمرزيد.

ابو هاشم جعفری گويد: 
شنيدم كه امام عسكری عليه  السالم می فرمودند: از گناهانی كه 
ــود اين است كه انسان بگويد: كاش به غير از همين  آمرزيده نمی ش
ــه مطلب دقيقی  ــا خود گفتم: اين چ ــدم! من ب گناه مؤاخذه نمی ش
است، پس می سزد انسان درباره خويشتن بسيار جستجوگر باشد كه 
ــم، حديث نفست را  حضرت به من روی نموده فرمودند: بله ابا هاش
ــرك آوردن در مردمان از راه رفتن مور بر سنك  دنبال كن، همانا ش

صاف، در دل تيره شب و بر صفحه سياه، نهان تر است!۵۳ 

خشوع و گريه بدعت گذاران!
با اين حال ديگر مغرور شدن انسان به اشك و آه و دعا و گريه و 

عبادت خود و استادش، بسيار جاهالنه و ساده لوحانه است.
امام كاظم عليه  السالم از پدرانشان از رسول خدا صلی  اهللا  عليه  

و آله  وسلم نقل می فرمايند:
ــوع  ــيطان والعباد والقی عليه الخش  من عمل فی بدعة خاله الش

والبكاء.۵۴ 
ــيطان بين او و عبادت  هر كس در راه بدعت به عملی پردازد، ش

مانع نخواهد شد، و او را اهل خشوع و گريه قرار می دهد.
ــان با نوشتن يك رشته سخنان  و چه گناهی بزرگتر از اينكه انس
ــن خدا را تحريف  ــاس، دي ــتدالالت و خواب های بی اس باطل و اس

كرده و موجب گمراهی هزاران افراد ساده لوح گردد.
امام صادق عليه  السالم می فرمايند: 

ــه طلب دنيا رفت و به  ــته زمان، مردی از راه حالل ب «در گذش
ــيد، پس از راه حرام آن را طلب كرد باز هم بر آن دست  نتيجه نرس
نيافت. شيطان آمده به او گفت: تو از راه حالل به طلب دنيا برآمدی 
ــت نيافتی، آيا  ــرام هم رفتی بر آن دس ــيدی، از راه ح و به آن نرس
ــاگردان  می خواهی چيزی به تو بياموزم كه دنيايت آباد و تابعان و ش
ــت: راه و روش و دين  ــيطان گف ــوند؟! گفت: آری، ش تو فراوان ش
ــوان، او هم  ــوی آن فراخ ــراع كن، و مردمان را به س ــدی اخت جدي
ــدند و  ــرد و مردم نيز اجابتش كردند، و مطيع او ش ــن كار را ك همي
ــده با خود انديشيد كه اين  ــت يافت. تا اينكه پشيمان ش به دنيا دس
ــتم و مردم را به آن دعوت كردم.  چه كاری بود كردم. بدعتی گذاش
ــد، مگر اينكه نزد هر كس  ديگر فكر نمی كنم كه توبه ای برايم باش
ــروم و او را برگردانم. پس نزد  ــه او را به خويش دعوت كرده ام ب ك
ــه آن فرا خواندم باطل بود  ــما را ب يارانش آمده و می گفت: آنچه ش
ــان (كه هر كدام تحت لوای ايشان و  ــاخته بودم، اما ايش و خودم س
دين جديدشان به پست و مقامی رسيده و لذت دنيا را چشيده بودند) 
می گفتند كه دروغ می گوئی حق همان است، ولكن تو در دين خود 
ــك كرده ای و اينك از آن برگشته ای، چون حال را بدينسان ديد،  ش
ــته و به ميخی بسته به گردن خود انداخت و گفت:  ريسمانی برداش
ــاز نمی كنم. خداوند عزوجل به يكی  ــا خدا توبه مرا نپذيرد آن را ب ت
ــوگند اگر  ــتاد كه به فالنی بگو: به عزت خودم س از انبياء وحی فرس
ــلد اجابتت نخواهم كرد،  ــدر مرا بخوانی كه بندهايت از هم بگس آنق
ــت زنده كنی تا از  ــه هر كس را كه بر دعوت تو مرده اس ــر اينك مگ

دين تو برگردد.»۵۵ 
ــود كه بعضی از گناهان مانند ادعای نبوت  بنابراين معلوم می ش
ــتن در دين و به  و امامت و الوهيت به دروغ و باطل، و بدعت گذاش
ــاندن مردمان، بزرگتر از آن است كه به مجرد پشيمان  گمراهی كش
ــوند، و تمامی اثرات  ــدن و يا حذف آنها از متن كتابی آمرزيده ش ش

تلطيف و تقويت نفس به وسـيله برخى داروها و رياضات و برنامه هاى خاصى كه 
صوفيه و كفار هندى سـردمداران آن هسـتند، و در بيان تعليمات كتاب سير الى 
اّهللا  نيز به برخى از آنها اشـاره شـد، به حدى برسد كه مثال از جنايت مخاطب، و 
گناهان نهان و مخفى او ـ البته با فرض اينكه اين امور فى نفسـه ممكن باشد و 
مداخله شياطين و جنيان در اين امور را ناديده بگيريم ـ خبر دهد، حالتى افراطى 

و غير مستحسن است.
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ــا محو و نابود گردد و تكليف ديگری بر گردن مدعی باطل و يا  آنه
ــی می تواند از نظرات  مؤلف آن باقی نماند. عالوه بر اينكه، تنها كس
ــتباه فقهی خود برگشته و در عين حال معذور باشد كه به استناد  اش
كتاب و سنت اجتهاد كرده باشد و بعد اشتباه خود را بفهمد، اما كسی 
ــد، و بر افكار خودساخته اش  ــف و شهود به مطلب می رس كه با كش
ــد، و بدعت های خود را  ــالم را می زن ــر تأييد امام زمان عليه  الس مه
ــردم تحويل می دهد، ديگر  ــالم به م به امضای امام زمان عليه  الس
ــد؟! آيا در اين  ــتباه بدان ــه می تواند مطالب خود را باطل و اش چگون
صورت منظورش اين است كه ـ نعوذ باّهللا  ـ امام زمان عليه  السالم 
ــفات و خواب ها و خدمت  ــتباه فرموده اند؟! و يا اينكه همه مكاش اش
امام زمان رسيدن های در خواب و بيداری در اين باره دروغ و باطل 
بوده است؟! و بنابراين تكليف بقيه تشرفات و مكاشفات ايشان ـ كه 
بزرگترين وسيله ايشان برای جذب كردن ساده لوحان می باشدـ  چه 
می شود كه درباره هر مطلبی كه مطرح می كنند، بالفاصله خواب ها 
ــفات و ارتباطات با امام عصر عليه  السالم را درست مطابق  و مكاش
ــتند، رديف می كنند كه گويا تمام عوالم  آنچه در صدد اثبات آن هس
ــهود و مالئكه و جن و كارگزاران عالم  ملك و ملكوت و غيب و ش
برزخ، همه به استخدام ايشان درآمده اند، و جز تأييد مطالب و افكار 

و نوشته های ايشان كاری ندارند!!

غرور حاصل از سلوك نردبانى
ــلوك نردبانی،  ــی از بزرگترين خطرهائی كه در اين نحوه س يك
سالكان را تهديد می كند، و غالبا به آن گرفتارند همان حالت غروری 
ــه آن افتاده اند، و  ــن ظن به پروردگارِ خود ب ــت كه به بهانه حس اس
ــخص  خيال كرده اند كه توبه هم مثال دورانی خاص و مرحله ای مش
ــال مشغول  ــت از اينكه مثال يك س ــان پر اس دارد، لذا حرف هايش
ــتم و... فالن مرحله را طی  توبه بودم، و اكنون در مرحله فالن هس

كرده ام و....
مراحلی كه همه وهم است و غرور، و اگر خداوند متعال لحظه ای 
ــود كه طی اين مراحل  ــان را به خود واگذارد، آنگاه معلوم می ش انس

خواب بوده است و خيال، و غرور بوده است و استدراج.
ــالها همه تكاليف را انجام می دادم! به  ــان می گويند: من س ايش
ــد می خنديدم! و  ــام تكاليفم امر می كردن ــرف آنها كه مرا به انج ح

ــته ها  ــان را روحانيونی معرفی می كند كه تخصصی در اين رش ايش
ندارند.

ــقی به مسجد درآمدند، چون  ــت كه عابدی و فاس در حديث اس
خارج شدند فاسق صديقی بود، و عابد فاسقی. زيرا عابد داخل می شود 
در حالی كه به عبادت خود خوشحال است و انديشه اش در آن سير 
ــيمانی و اندوه بر فسقش  ــه فاسق در پش می كند. ولی فكر و انديش

می باشد، و از گناهانی كه انجام داده است استغفار می كند.۵۶
و از زبان ديگری می نويسند: 

ــتاد و توجهات و دستورات او در  ــتان! من به كمك اس «بله دوس
مدت كوتاهی به حقيقت و خدا رسيدم.»۵۷ 

ــان آنقدر دم از عبادت و احوال نيكوی خود می زنند، اما  آری ايش
امام صادق عليه  السالم می فرمايند:

ــب نماز  ــد می گفتند: ديش ــی بودند كه چون صبح می ش «گروه
ــالم  خوانديم، و ديروز روزه گرفتيم. حضرت اميرالمؤمنين عليه  الس
ــم روز را می خوابم، و بين آن دو نيز  ــب و ه فرمودند: اما من هم ش

اگر وقتی بيابم خواهم خوابيد.»۵۸ 
استاد می نويسند:

ــك می ريزی تا احساس سبكی عجيبی   «و به ياد بدی هايت اش
ــش گناهان است بنمايی و اگر اين برنامه را انجام  كه عالمت بخش
دادی، لوح قلبت را پاك نموده و خود را آماده برای دريافت كماالت 

روحی، و رسيدن به مقصد اصلی نموده ای.»۵۹ 
و يا شاگرد می گويد:

ــدن از گناه را در خود كامال احساس   «آثار قبولی توبه و پاك ش
نمودم! و خدا را شكر كردم كه بحمداّهللا  مرا هدايت فرموده و از آن 

پس به پيمودن مراحل سير و سلوك پرداختم.».۶۰ 
ــيطان راه را به خوبی همواركرده، و شخص  در جای ديگر كه ش
ــن ظن به پروردگار انداخته، استاد  را به غفلت و غرور، به بهانه حس
ــيش مسيحی، قبولی  هم همچون نماينده خاص خداوند يا يك كش

توبه ايشان را تأييد می فرمايند، می گويد:
ــاس كردم  ــن ظن به پروردگار، احس «تا آنكه بحمد اّهللا  و با حس
كه خدای متعال مرا بخشيده و توبه ام را قبول كرده است. طبعا اينها 
ــه به پروردگار  ــن ظنی ك ــت قبول توبه من نبود، ومن با حس عالم
ــتم يقين كردم كه خدا مرا بخشيده است، و بايد به بقيه مراحل  داش

مغرور شـدن انسـان به اشك و آه و دعا و گريه و عبادِت خود و اسـتادش، بسيار جاهالنه و ساده 
لوحانه است.

امام كاظم عليه  السالم از پدرانشان از رسول خدا صلى  اهللا  عليه  و آله  وسلم نقل مى فرمايند:
 ﹝﹟ ︻﹞﹏ ﹁﹩ ︋︡︻﹤ ︠﹐ه ا﹜︪﹫︴︀ن وا﹜︺︊︀د وا﹜﹆﹩ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︪﹢ع وا﹜︊﹊︀ء. 

هر كس در راه بدعت به عملى پردازد، شيطان بين او و عبادت مانع نخواهد شد، و او را اهل خشوع 
و گريه قرار مى دهد.
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ــتادم رفتم، وقتی او از حاالت و  ــلوك بپردازم. لذا نزد اس ــير و س س
ــروحا برای او شرح دادم  ــد، و من مطالب فوق را مش اعمالم جويا ش
قبولی توبه مرا تأييد كرد(!) و مراحل بعد از توبه را به من تعليم داد، 
ــتم توبه نصوح  ــتور او آن مراحل را پيمودم و توانس و من طبق دس

كنم(!) و خود را به كمال نسبی برسانم(!)»۶۱ 
ــن ظن به پروردگار، توبه خود  ــان هميشه به بهانه حس آری ايش
ــكور قرار می دهند، و با اتكاء بر رجاء،  ــعی خود را مش را مقبول و س
ــيده، ايمنی از فكر خداوند را حسن ظن نام  برخوف قلم بطالن كش
ــی از اين ندارند كه با اين اعمال ناچيز و گناهان  كرده، هرگز هراس
ــه مطرود و رانده درگاه الهی باشند. قال  ــايد برای هميش بزرگ، ش

اّهللا  تعالی:
 ۶۲« ونراس وم الْخَ ِ إِال الْقَ ر اهللاَّ ِ فَال يأْمن مكْ ر اهللاَّ أَمنُوا مكْ « أَفَ

آيا از مكر خداوند در امانند؟! پس از مكر خداوند خود را در امان 
ندانند مگر گروه زيانكاران.

آری مؤمن هميشه بين خوف و رجاء و بيم و اميد به سر می برد 
و هرگز خود را خارج از حد تقصير و كوتاهی در درگاه خداوند متعال 

ندانسته، وخود را موفق به انجام تمامی تكاليف نمی شمارد.

توبه پايان ندارد
ــد از مرحله توبه، مرحله ای كه  ــی خيال كند بع اصوال اينكه كس
ــد وجود دارد، پنداری جاهالنه و خام است،  باالتر و در طول آن باش
ــن آنها در تمامی دوران  ــت توبه بهترين حاالت و نيكوتري بلكه حال
ــيه و در  ــد، در حاش ــت، و اگر هم چيز ديگری در كار باش حيات اس
ــد نردبانی  ــت نه باالتر و در طول آن، كه ممكن باش عرض آن اس
ــطه  ــالك هر روز خود را،ـ  از پيش خود و يا به واس ترتيب داده و س
اغرای به جهلِ استاد ـ ، باالتر از قبل بپندارد، و به گمان تقرب الی 

اّهللا ، هر لحظه بر بعد و دوری خود از خداوند بيفزايد.
ــان مقامات عاليه سير و  ــان از قول دوستی كه به گفته ايش ايش

سلوك را پيموده، و امروز از خوبان گرديده تعليم می دهند كه:
ــتباهات و  ــه را گذراندم و از گناهان و اش ــا اينكه مرحله توب «ت
ــدم(!) در آن روزی كه استاد به من فرمود  ــته پاك ش خطاهای گذش
ــت  ــته اس ــی كه هنوز خدا از تو نگذش اگر از اين به بعد معتقد باش
ــوء ظن به پروردگار داری! و  به من فرمود: حاال بايد وارد مرحله  س

ــوی ... اگر بخواهی به كماالت روحی برسی راهی جز  ــتقامت ش اس
ــتن اين منزل و اين مرحله نداری. من گفتم بحمد  ــت سر گذاش پش
ــغول توبه  اّهللا  پنجاه درصد اين مرحله در مدت چهل روزی كه مش
ــودم، به وجود آمده و به ياری پروردگار بقيه آن را در اين مرحله با  ب
محبت شما انشاء اّهللا  به وجود می آيد ... من مدت يك سال ... مقيد 
ــودم كه گناه نكنم و واجباتم را صحيح و در اول وقت انجام دهم.  ب
پس از يكسال ناگهان با مقايسه با قبل از اين مدت ديدم مثل كوه 
ــده ام! همه امراض روحی ام از بين رفته(!) ... و آماده برای  استوار ش

طی مراحل كماليه شده ام.»۶۳ 
ــتاد به خاطر مقداری  و آن ديگری در اثر تلقين و تعليم آقای اس
قرآن خواندن هر روزه، خود را از آلودگی ها پاك و دارای قلبی صاف 
ــه مدتها بايد در  ــتش را دارای تاريكی هايی ك ــد، و روح دوس می دان
ــل بعدی روحی بگذارد  ــه كار كند تا بتواند قدم به مراح ــه توب مرحل

معرفی می نمايد.۶۴ 
ــالن اين پندارها و  ــد، بط ــر چه با توجه به رواياتی كه نقل ش گ
نحوه های سلوكی امری آشكار می باشد، ولی باز هم به روايتی اشاره 
ــول خدا صلی  اهللا  می كنيم تا بعد و دوری روش خاندان معصوم رس
 عليه  و آله  وسلم ، از راه و روش درويشان و اساتيد هم مسلك ايشان 

روشن شود:
خداوند متعال می فرمايد:

لَةٌ »۶۵  لُوبهم وجِ « والَّذين يؤتُون ما آتَوا وقُ
ــام داده اند،  ــد، انج ــد انجام دهن ــه را كه باي ــانی كه آنچ «كس

وقلبهايشان در خوف و هراس است»
ــد كه چه  ــؤال ش ــالم درباره آيه فوق س از امام صادق عليه  الس

چيزی را انجام داده اند، امام عليه السالم فرمودند: 
به خدا سوگند طاعت را با محبت و واليت در آميخته اند و ايشان 
در عين حال در هراسند از اينكه از آنان پذيرفته نگردد، و بخدا قسم 
ــك در آنچه برآنند، يعنی حقانيت دين و  ــان، خوف ش كه خوف ايش
راه و روششان نيست، بلكه از اين می ترسند كه در طاعت و محبت 
ــند ... تا آنجا كه در دنباله روايت می فرمايد: و هر كس  ما مقصر باش
ــتكبرين  ــری و فضيلتی ببيند از مس ــرای خود، بر ديگری برت كه ب
ــود را از جهت اين  ــا فضيلت و برتری خ ــد بود. گفتم: چه بس خواه
ــری مرتكب معاصی  ــودش در عافيت از گناه، و ديگ ــد كه خ می بين

تنها كسـى مى تواند از نظرات اشـتباه فقهى خود برگشته و در عين حال معذور باشد كه به استناد 
كتاب و سنت اجتهاد كرده باشد و بعد اشتباه خود را بفهمد، اما كسى كه با كشف و شهود به مطلب 
مى رسـد، و بر افكار خودسـاخته اش مهر تأييد امام زمان عليه  السالم را مى زند، و بدعت هاى خود 
را به امضاى امام زمان عليه  السالم به مردم تحويل مى دهد، ديگر چگونه مى تواند مطالب خود را 

باطل و اشتباه بداند؟! 
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ــايد خداوند اعمال او را آمرزيده  ــت. حضرت فرمودند: هيهات! ش اس
 ــاب نگه داشته شده باشی، مگر قصه ساحران ــد، و تو برای حس باش
ــی عليه  السالم را نخوانده ای؟! سپس فرمودند: چه بسيار  زمان موس
كسانی كه به نعمت هايی كه خداوند به ايشان داده است مغرورند، و 
ــيار كسانی كه به پرده پوشی خداوند بر ايشان در استدراجند،  چه بس
ــانی كه به ثناگوئی مردمان به فتنه گرفتار شده اند؛  ــيار كس و چه بس
ــانی از اين امت كه  باز فرمودند: همانا من اميد نجات دارم برای كس
ــند. مگر يكی از اين سه: كمك كار سلطان  ــناخته باش حق ما را ش

ستم پيشه، صاحب هوای فاسد، و فاسق در آشكارا.»۶۶
امام كاظم عليه  السالم می فرمايند:

ــال را همان آگاهی به  ــالم باالترين كم  اميرالمؤمنين عليه  الس
پست تر بودن خود انسان معرفی می فرمايند:

ــرهم فی نفسه و هو تمام  «ويری الناس كلهم خيرا منه، و انّه ش
االمر.»۶۷  

و تمامی مردمان را از خود برتر می بيند و تمام امر همين است.
امام صادق عليه  السالم می فرمايند: 

«عليك بالجد، والتخرجن نفسك من حد التقصير فی عبادة اّهللا  
تعالی وطاعته، فإن اّهللا  تعالی اليعبد حق عبادته.»۶۸

ــادت خداوند از  ــوش، و هرگز خود را در طاعت و عب ــخت بك س
ــز خداوند آن گونه كه بايد،  ــی و تقصير خارج مدان، كه هرگ كوتاه

عبادتش بجای آورده نشود. 
باز همان حضرت می فرمايند:

ــم ان الذنب خير للمؤمن من العجب ولوال ذلك لما   «ان اّهللا  عل
ابتلی مؤمن بذنب ابدا.»۶۹

ــت، و اال  ــد می داند كه گناه برای مؤمن از عجب بهتر اس خداون
هرگز مؤمن به گناهی مبتال نمی شد.

در حديثی ديگر امام صادق عليه  السالم می فرمايند: 
ــت؟ گفت: از  ــزد عابدی آمد و گفت: نمازت چگونه اس «عالمی ن
ــيده می شود؟! در حالی كه من از كی و چند  نماز همچون منی پرس
ــت؟! عابد گفت:  ــان اس ــدا را عبادت می كنم! گفت: گريه ات چس خ
ــك هايم جوشان راه می افتد، عالم گفت:  آنقدر گريه می كنم كه اش
ــان باشی، از گريه تو در حالی كه  خنده تو در حالی كه خائف و ترس
ــت، چرا كه عملِ از خود راضی  ــط و غير خائف باشی بهتر اس منبس

باال نمی رود.»۷۰ 
حضرت موسی علی نبينا وآله وعليه السالم از شيطان پرسيد كه 
آن گناهی كه هرگاه فرزند آدم آن را انجام داد، بر او غالب می شوی 
ــيطان گفت: هنگامی كه  ــت؟! ش و او را در چنگ می گيری كدام اس
ــش او را به عجب آورد و عملش را زياد شمرده و گناهانش در  نفس

چشمش كوچك بنمايد.۷۱ 
ــير و سلوك مرحله ای و نردبانی اخالقی، كه بنای آن  بنابراين س
را جاهالن و معجبان صوفيه و عرفا  نهاده اند تا كم كم سالك را در 
ــروج داده و آماده ادعای مقام امامت و واليت و خالفت الهی  آن ع
ــالم وادارند،  ــه معارضه با اهل بيت عصمت عليهم الس ــاخته، و ب س
ــر گاه كه خود را  ــالكان اين راه، ه ــت كه س ــل بوده و بهتر اس باط
ــتند، قبول زحمت فرموده يك پله پائين تر  در مرحله باالتری پنداش

تشريف بياورند، تا از چاله به چاه نيفتاده باشند.
ــته از اينكه نفسِ حكم نمودن به اينكه فالنی از اولياء اّهللا   گذش
ــت و...  ــده، يا دارای مقامات و درجات اس ــت و توبه اش قبول ش اس
تخرص به غيب بوده، و فضولی در كار خداوند متعال است، و آيات 
و روايات لطف و رحمت و قبولِ خداوند هم ربطی به تعيين مصداق 
نداشته، و موجب اطمينان به نفس نمی شود، مگر از باب حسن ظن 

نابجا و غفلت و غرور بيش از حد.
ــتاد را خورده و  ــاگردان گول اس ــت كه نه ش ــته اس پس شايس
ــتاد غيب گويی كرده و  ــان را باور كنند، و نه هم اس حرف های ايش

ايشان را اغراء به جهل نمايند.
امام صادق عليه  السالم می فرمايند:

 شيطان لعنه اّهللا  به لشكريانش گفت: چون بر سه چيز در فرزند 
آدم دست يافتم، ديگر برايم مهم نيست كه چقدر عمل بجای آورد، 
چرا كه ديگر از او قبول نخواهد شد: اينكه عمل خود را زياد داند، و 

گناهانش را فراموش كند و او را عجب فرا گيرد.۷۲ 
گناه كه بماند بلكه  ای كاش ايشان اطمينان صحيحی می داشتند 
ــای آورده و از اين جهت  ــی را بج ــكر نعمت های اله ــه الاقل ش ك
ــمار  ــتحق عقوبت های دنيوی و اخروی بی ش تقصيری ندارند و مس

نيستند.
ــنائی داشته  ــی ذره ای با حقيقت گناهان آش در حالی كه اگر كس

باشد و از نفس خود نيز غافل نباشد می داند كه:

سير و سلوك مرحله اى و نردبانى اخالقى، كه بناى آن را جاهالن و معجبان صوفيه و عرفا  نهاده اند 
تـا كـم كم سـالك را عروج داده و آماده ادعـاى مقام امامت و واليت و خالفت الهى سـاخته، و به 
معارضه با اهل بيت عصمت عليهم السالم وادارند، باطل بوده و بهتر است كه سالكان اين راه، هر 
گاه كه خود را در مرحله باالترى پنداشـتند، قبول زحمت فرموده يك پله پائين تر تشـريف بياورند، 

تا از چاله به چاه نيفتاده باشند.
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 ةابد نا مه هرِ ــبوا ما تَرك علَی ظَ س ُ النَّاس بِما كَ « ولَو يؤاخذُ اهللاَّ
 ۷۳«

ــه می كنند مؤاخذه می فرمود،  ــر خداوند مردمان را به آنچه ك اگ
جنبنده ای بر روی زمين باقی نمی گذاشت!!

ــده و خود را  ــند خود، از خود راضی نش و در مقابل اعمال دلپس
ــتاد ساده لوح خود، به  طلبكار خداوند نمی داند و در برابر تلقينات اس
ــد، و داد و فرياد طلب مزد و  ــس خويش اطمينان حاصل نمی كن نف

پاداش پيشرفت خود نمی كند..

صندوق كليساى اسالمى!
كتاب سير الی اّهللا ، در پی جستجو از ادله برای اسالمی جلوه دادن 
ــيحيان در اعتراف به گناه، و اعطای پول به صندوق  روش غلط مس
ــرعی جلوه دادن اخذ پول از  ــا، برای اينكه دليلی هم برای ش كليس

مريدان و شاگردان ارائه داده باشد، از اين آيه استفاده كرده است:
 إِن م لِّ علَيهِ م بِها وصَ يهِ كِّ هرهم وتُزَ دقَةً تُطَ م صَ ذْ من أَموالهِ « خُ

 ۷۴.«يملع يعمس ُ ن لَهم واهللاَّ التَك سكَ صَ
ــان  ــن، تا به آن پاك و پاكيزه ش ــه دريافت ك ــان صدق از اموالش
ــت كه درود تو برای ايشان آرامش  ــان درود بفرس می كنی، و برايش

است و خداوند شنوای داناست» 
و آن را يك تكليف برای انسانی كه بخواهد توبه اش قبول شود 

گمان كرده، و با نهادن عنوان صدقه بر آن می نويسد: 
ــا به مرحله توبه  ــی كه می خواهد پ «پنجم: بايد گناهكار و كس
بگذارد و توبه اش قبول شود، مقداری از مال خود را زير نظر استاد(!) 
ــتور خدا و پيامبر صلی  اهللا  عليه  و آله  وسلم  صدقه بدهد، تا طبق دس
ــدن و تزكيه  ــود، كه اگر اين كار را بكند كمك به پاك ش مصرف ش

نفس خود نموده است.»۷۵
گرچه اين استدالل ايشان نيز بر قياس استدالالت قبلی می باشد، 

اما به نحو اجمالی به بعضی از اشكاالت آن اشاره ای می كنيم:
ــول توبه اش بايد صدقه بدهد  ــن ادعا كه گناهكار برای قب ۱ـ اي
ــری با مبانی فقهی  ــی كه مختص ــت، و كس خالف ضرورت فقه اس
ــنايی داشته باشد هرگز نمی تواند به آن ملتزم باشد و اين مطلب  آش

بدعتی است كه تا به حال احدی به آن تفوه نكرده است.
ــروط بودن دادن صدقه به نظر و صالحديد استاد اخالق  ۲ـ مش

نيز بدعتی ديگر است كه كم از اولی نمی آورد.
ــان وجود ندارد، بلكه  ۳ـ در خود آيه هيچ داللتی بر مدعای ايش
ــت كه آيه مخصوص  ــت امر بر وجوب حاكی از اين اس ظهور دالل

زكات واجب بوده و هيچ نظری به سائر موارد ندارد.
ــان، از جهت  ۴ـ دليل بودن قضيه ابو لبابه بر مدعای باطل ايش

سند و داللت و معارض و نتيجه مخدوش است.
۵ـ به مصرف رساندن صدقه، از موارد تطبيق احكام بر موضوعات 
ــتاد بلكه فقيه و مجتهد هم اعتباری  ــت و در آنها نه تنها نظر اس اس
ندارد، و مكلف بايد به نظر خود عمل كند اگر چه با نظر استاد و بلكه 
ــيله همين دستور حكيمانه است  ــد. و به وس مجتهدش مخالف باش

ــياری از شيادی ها و دغل بازيهای راهزنان  كه خداوند متعال راه بس
طريق ديانت و معنويت را بسته است.

ــر گناهكار اين كارها را بكند به تزكيه خود  ۶ـ اينكه گفته اند اگ
ــس عمل كردن به بدعت ها  ــت، غلط بوده، بلكه نف كمك كرده اس

تحت هر عنوانی كه باشد خود حرام و گناهی بزرگ خواهد بود.

مسـئله اعتـراف به گنـاه از نظـر معصوميـن عليهم 
السالم 

ــد،  ــكارترين مواردی كه مظنه مطلوبيت اعتراف به گناه باش آش
همان مورد اعتراف به گناه نزد معصوم، برای اجرای حد و تطهير از 
گناه است، اما همين مورد هم در روايات معتبره مورد نهی واقع شده 
ــت. چنانكه مردی نزد اميرالمؤمنين  ــته شده اس و غير مطلوب دانس
عليه  السالم آمده گفت: من زنا كرده ام تطهيرم نمائيد. حضرت از او 

روی برگرداند. سپس فرمودند: بنشين. تا اينكه فرمودند:
ــتی را انجام داد نمی تواند بر خود  ــی از شما كه اين زش «آيا كس

بپوشاند، همانطور كه خداوند بر او پوشانده است ...»
سپس حضرت فرمودند:

ــرض كرد: طلب  ــت؟! ع ــه چيزی تو را به آنچه گفتی واداش  چ
ــه و طهارت؛ حضرت فرمودند: كدامين طهارت از توبه  پاكی و تزكي

برتر است؟!۷۶ 
و درباره ديگری كه او هم اعتراف به گناه كرد فرمودند:

ــماها، چنين گناهانی مرتكب  ــت كه كسی از ش ــت اس «چه زش
ــده، پس خود را در بين مردمان رسوا كند، چرا در خانه خود توبه  ش
ــن خود و خداوند، از اقامه حد  ــوگند كه توبه او بي نمی كند؟! بخدا س

من بر او افضل است.»۷۷
و در مورد مشابهی نيز اميرالمؤمنين عليه  السالم فرمودند:

«آيا مردمان، هر كس مرتكب چنين پليدی شد، پس بين خود و 
ــوگند توبه او در نهان افضل است از اينكه  خداوند توبه كند. بخدا س

خود را رسوا نموده، و پرده حرمت خويش را بدرد.»۷۸
ــت كه حضرت رسول صلی  اهللا  عليه  و آله  وسلم  و قبال نيز گذش

در اين باره فرمودند:
«اگر پنهان می داشت و توبه می كرد برايش بهتر بود.»

ــتاد اخالق  ــتثنائی راجع به اس بنابراين می بينيد كه هيچ گونه اس
ــان وجود ندارد، با صرف نظر از اينكه  ــيش دينی و امثال ايش و كش
ــته  ــری و نهفته ای داش ادعای اين مطلب كه توبه هم فوت و فن س
باشد، - كه جز با توسل به مهارت استاد ذی فنون و تسليم در مقابل 
ايشان، آنهم به طور مخفيانه و در نهان، مكشوف نمی گردد-  امری 

بسيار نامعقول و خطر آفرين و بديهی البطالن است.

پى نوشت ها:
۱. کافی، ۲۹۸/۲؛ بحاراالنوار، ۸۲/۲

ــت که انجام  ــاحران و جادوگران در اين اس ــی معجزات انبيای الهی با س ۲. تفاوت اساس
معجزات از دايره قدرت و توانايی مخلوقات خارج بوده و همراه با تحدی می باشد، لذا انبيا 
در اين مورد بيان می دارند که آن چه آن را به جای می آورند به قدرت الهی انجام می يابد 
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و هيچ کس ديگر نمی تواند مانند آن را انجام دهد.
۳. انعام: ۱۲۱

۴. کافی، ۲۹۰/۳؛ بحار: ۲۸۲/۲۵
۵. انعام: ۱۱۳-۱۱۲

۶. تنکابنی: قصص العلما، ۳۹-۳۸
۷. شوری:۲۰

۸. کافی، ۵۴۸/۵
۹. مبحث عشق و عشق مجازی از منظر عرفان، خود مقاله ای مستقل را می طلبد که بايد 

در مجالی ديگر بدان پرداخت.
۱۰. ابطحی، حسن: سير الی اهللا، ص ۶

۱۱. همان، ص ۶ 
۱۲. همان، ص ۳۹

۱۳. حافظ، غزليات، ۵۰۰، چاپ سپهر، تصحيح دکتر اکبر بهروز، دکتر رشيد عيوضی
۱۴. ابطحی، حسن، سير الی اهللا، ص ۱۷۴

۱۵. همان، ص ۱۷۸
۱۶. همان، ص ۲۱۸
۱۷. همان، ص ۸۱

۱۸. همان، صص ۷۵ و ۸۰ و ۸۱
۱۹. همان، ص ۱۸۳
۲۰. همان، ص ۷۴

۲۱. همان، ص ۷۴ 
۲۲. نراقی، احمد: خزائن، ۴۰۹

۲۳. ابطحی، حسن، سير الی اهللا، ص ۱۴۱ و ۱۴۲
۲۴. همان، ص ۱۴۳
۲۵. همان، ص۱۴۲
۲۶. همان، ص ۱۴۳
۲۷. همان، ص ۱۴۴
۲۸. همان، ص ۱۴۵
۲۹. همان، ص ۱۴۵
۳۰. همان، ص ۱۴۵
۳۱. همان، ص ۱۴۶
۳۲. همان، ص ۱۴۷
۳۳. همان، ص ۱۴۸

۳۴. . همان
۳۵. توبه: ۱۰۲

۳۶. بحار، ۲۱/۶؛ کافی، ۲/ ۴۳۵
۳۷. قلم: ۴

۳۸. انسان: ۳۰
۳۹. کافی، ۱۸۵/۷؛ تهذيب، ۸/۱۰

۴۰. توبه/۱۰۲ 
۴۱. ابطحی، حسن: سير الی اهللا، ص ۱۴۴

ــر و العالنيه  ــر بالس ــالم می فرمايد: احدث لکل ذنب توبه الس ــه امام عليه الس ۴۲. چنانک
بالعالنيه، بحار، ۱۲۸/۷۴؛ تحف العقول، ۲۵

۴۳. همان، ص ۱۴۸
۴۴. همان، ص ۲۲۱

۴۵. کافی، ۳۶۱/۴؛ الفقيه، ۳۰۳/۱
۴۶. ابطحی، حسن: سير الی اهللا، ۲۲۵ به بعد

۴۷. همان، ص ۲۳۲
۴۸. علق: ۶و۷

۴۹. بحار، ۱۳۳/۵۸؛ توحيد صدوق، ۱۳۳/۵۸
۵۰. ابطحی، حسن: سير الی اهللا، ۷۲

۵۱. اعالم الدين، ۱۹۰؛ امالی طوسی، ۵۲۷
۵۲. سيد بن طاووس: فتح االبواب، ۱۶۹؛ از مصباح المجتهد، ۶۰۸

۵۳. المناقب، ۴۳۹/۴
۵۴. بحار: ۲۱۶/۷۲ از نوادر راوندی

۵۵. بحار: ۲۱۹/۷۲
۵۶. بحار: ۳۱۲/۷۲، از کافی: ۳۱۴/۲

۵۷. ابطحی، حسن: سير الی اهللا، صص ۸۵ و ۸۶
 .۵۸

۵۹. ابطحی، حسن: سير الی اهللا، ص ۱۱۰
۶۰. همان، ص ۱۱۱

۶۱. همان، صص ۱۱۴ و ۱۱۵
۶۲. اعراف: ۹۹

۶۳. ابطحی، حسن: سير الی اهللا،  ص ۱۶۷
۶۴. همان، ص ۱۲۳
۶۵. مومنون: ۶۰

۶۶. کافی: ۱۲۸/۸، بحار: ۲۲۴/۷۵
۶۷. بحار: ۱۴۰/۱ از تحف العقول
۶۸. بحار: ۳۲۲/۷۲ از عدة الداعی

۶۹. بحار: ۳۰۶/۷۲ از کافی
۷۰. بحار: ۳۰۷/۷۲

۷۱. بحار: ۳۱۲/۷۲ از کافی
۷۲. بحار: ۳۱۵/۷۲ از خصال 

۷۳. فاطر: ۴۵
۷۴. توبه: ۱۰۳

۷۵. ابطحی، حسن، سير الی اهللا، ص ۱۶۲
۷۶. مبانی تکلمة المنهاج: ۱۸۶/۱؛ الفقيه، ۳۱/۴

۷۷. بحار: ۲۹۳/۴۰ از کافی
۷۸. بحار: ۳۶/۷۹ از تفسير قمی
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دفتــرويژه
تحول در علوم انسانى

 مبانى و غايات علوم انسانى اسالمى
(گفت و گو با سيد محمد مهدى ميرباقرى، رئيس دفتر 

فرهنگستان علوم اسالمى)
 مدرنيته يك دين است و نه تطور عينى عالم

(گفتگو با دكتر حسـين كچويان، رييـس گروه جامعه 
شناسى دانشگاه تهران)

 مبانـى نظرى و مؤلفه هـاى ماهوى علوم انسـانى/ 
شهريار زرشناس

 آوينـى و علـوم و نظـام آموزشـى مـدرن/ مهـدى 
نصيرى
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مبانى و غايات علوم انسانى اسالمىمبانى و غايات علوم انسانى اسالمى  

دفتر ويژه1

گفــت و گـــو بـــا سيد محمد مهـــدى مــيرباقـرى [رئــــيس دفـــتر فرهنـــگســـتان علـــوم اســـالمى]

ــلمين سيد محمد  ــالم و المس حجت االس
ــال ۱۳۴۰ در شهر  مهدی ميرباقری در س
ــد.  از مهم ترين اساتيد ايشان  قم متولد ش
ــات عظام  ــول، حضرات آي ــه و اص در فق
ــانی، زنجانی  و  جواد تبريزی، وحيد خراس
بهجت و در منطق و فلسفه حضرات آيات 
ــن زاده آملی، جوادی آملی و مصباح  حس

يزدی را می توان نام برد.
 ايشان قريب به دو دهه از شاگردان اصلی 
ــيد منيرالدين حسينی  زنده ياد آيت اهللا س
الهاشمی (ره) - بنيانگذار دفتر فرهنگستان 

علوم اسالمی قم- بوده اند. 
ــئوليت  ــال حاضر، عالوه بر مس وی در ح
ــالمی، به  ــوم اس ــتان عل ــر فرهنگس دفت
تدريس درس خارج فقه و اصول و انجام 
ــفه، روش علوم و  پژوهش در منطق، فلس

معارف اسالمی اشتغال دارد.
ــلمين ميرباقری  ــالم و المس حجت االس
ــخنرانی های  ــت ها و س ــن نشس همچني
علمی متعددی در زمينه های روش شناسی، 
فلسفه، فلسفه علوم، غرب شناسی، معارف 
ــائل  ــيره ائمه و تحليل مس ــالمی، س اس
ــی در مجامع حوزوی  فرهنگی – اجتماع
ــته اند و دهها مقاله و  ــگاهی داش و دانش
گفتگوی مطبوعاتی از ايشان در مطبوعات 

کشور به چاپ رسيده است.
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اشاره
دفتر فرهنگسـتان علوم اسالمى مسـتقر در حوزه علميه 
قم كه توسـط زنـده ياد آيت اهللا سـيد منيرالدين حسـينى 
هاشـمى (ره) تاسـيس شـد،  ديدگاههـاى ويـژه خويـش 
را در زمينـه مسـائل گوناگـون معرفتى و فرهنگـى و به تبع 
آن سياسـى و اجتماعـى و اقتصـادى دارد. فرهنگسـتان از 
پيشـتازان طرح و بسط نظريه جهت دارى علوم مدرن اعم 
از علوم تجربى و علوم انسـانى بوده اسـت و ديدگاه خنثى 
و فاقـد جهت بـودن علوم و تكنولوژى مـدرن را برنتابيده و 
پيوسـته به چالش گرفته اسـت. طرح مجدد بحث ضرورت 
تحـول در علوم انسـانى فرصتـى مغتنم بود تا بـه گفتگو با 
حجت االسـالم و المسـلمين سـيد مهدى ميرباقرى رييس 

فرهنگستان علوم اسالمى بنشينيم .  
  

        همان گونـه كـه مسـتحضريد حركـت جديـدى در 
كشور براى بومى شدن علوم انسانى آغاز شده است. به نظر 
حضرت عالى، اين حركت چه نسـبتى با حركتى كه در سـال 
59 به عنوان انقالب فرهنگى در كشـور انجام شـد دارد؟ آيا 
انقالب فرهنگى را يك حركت مسـتدام مى دانيد يا اينكه يك 
حركت پايان يافته تلقى مى كنيد؟ اساساً حركت موفقى بود يا 

ناموفق؟ و نسبتش با بحث تحول چيست؟ 

سابقه طوالنى انقالب فرهنگى و تحول در علوم انسانى
بحث تحول در علوم انسانى، ثمرة همان پروژه انقالب فرهنگى 
ــت كه در دوره جديد با پيدايش ضرورت اجتماعى جديد، به يك  اس
بحث عمومى در حوزه نخبگان و متخصصان تبديل شده است. زيرا 
ــالمى، جز از طريق انقالب در عرصه  تأمين بُعد فرهنگى انقالب اس
ــت. انقالب اسالمى غير از اينكه بايد ارزش ها را  فرهنگ ممكن نيس
در حوزه سياسى تغيير مى داد و ساختارهاى اجتماعى و نظام سياسى 
ــد فرهنگ جامعه  ــاخت باي ــكازات اجتماعى را دگرگون مى س و ارت
ــرد. البته به دنبال انقالب  ــب با آرمان ها متحول مى ك را هم متناس
ــوژى و فناورى هاى اجتماعى هم  فرهنگى، روابط اقتصادى، تكنول

متحول مى شوند.
ــود  ــى از بخش هايى كه در حوزه فرهنگ بايد دچار تحول ش يك
ــانى» است. عرصه  دانش هاى تخصصى به ويژه عرصه «علوم انس

ــترده تر از عرصه مفاهيم است و حوزه مفاهيم هم  «فرهنگ»، گس
ــانى است. تحول در عرصه علوم  ــيار وسيع تر از حوزه علوم انس بس
ــانى، تحول در آن دسته از مفاهيم تخصصى اجتماعى است كه  انس
در علوم انسانى توليد شده و جزئى از حركت عمومى انقالب فرهنگى 
به حساب مى آيد. البته بحث انقالب فرهنگى بحث سابقه دارى است 
ــالمى نيز به معناى ديگرى از آن گفت و  كه حتى قبل از انقالب اس
ــده است؛ نه فقط در ايران بلكه در كل دنياى اسالم و كسانى  گو ش
ــانى را مطرح مى كردند؛ بنابراين،  هم بوده اند كه تحول در علوم انس
بحث تحول در علوم انسانى از ماجراهاى اخير شروع نمى  شود بلكه 

تاريخچه طوالنى دارد.

موفقيت هاى انقالب فرهنگى در عرصه هاى مختلف
حال اگر تفكيكى بين فرهنگ عمومى و فرهنگ تخصصى صورت 
گيرد بايد گفت: انقالب، جامعه ما را در فرهنگ عمومى متحول كرد 
ــورها را نيز به نسبتى تغيير داد؛ ولى كمتر وارد  ــاير كش و فرهنگ س
ــراى ورود به  ــد كه امروز ب ــد. به نظر مى رس فرهنگ تخصصى ش
ــده است و اين  فرهنگ تخصصى و فرهنگ عمومى آمادگى پيدا ش

كار بايد انجام شود.
به بيان ديگر، براى اين كه مشخص شود كه آيا انقالب فرهنگى 

موفق بوده است يا نه؟ دو نكته را بايد توضيح دهيم: 
ــت كه عرصه فرهنگ، عرصه گسترده اى است  نكته اول اين اس
ــوزه فرهنگ تخصصى و  ــه حوزه فرهنگ و ارتكازات عمومى، ح ك
ــالوه بر آن، به  ــر مى گيرد. و ع ــگ بنيادى را در ب ــز حوزه فرهن ني
ــى فرهنگ در  ــرى پيدا مى كند؛ يعن ــوالت اجتماعى هم تس محص
ــته  بندى،  ــا توجه به اين دس ــور مى يابد. ب ــه محصوالت ظه عرص
ــيارى از زمينه هاى فرهنگ  ــالمى در ايجاد تحول در بس انقالب اس
ــت. در مبارزه اى كه بين فرهنگ تجدد و  ــته اس عمومى توفيق داش
فرهنگ انقالب اسالمى رخ داده، فرهنگ انقالب اسالمى بسترهاى 
ــتخوش تحول كرده است. از آن جمله  عمومى فرهنگ تجدد را دس
ــى و ورود انقالب  ــغال النه جاسوس ــاله، اش مى توان به جنگ 8 س
اسالمى به عرصه چالش با نظام استكبارى در جهان اشاره كرد. اين 
ــالمى را به يك  ــوادث و حوادثى از اين قبيل، ظرفيت انقالب اس ح
ظرفيت پايدار و گسترده اى در مقياس جهانى تبديل كرد. و فرهنگ 

عمومى انقالب را بسط داد.

دفعـى نبـودن تحقق انقـالب فرهنگى و تحـول در علوم 
انسانى

ــت كه  ــت كه انقالب فرهنگى پديده اى نيس ــه ديگر آن اس نكت
ــى اتفاق بيافتد؛ بلكه به زمينه هايى نياز دارد تا با تكيه بر آنها  ناگهان
آرام آرام، بستر اين تحول آماده شود؛ چنان كه ورود فرهنگ مدرن 
ــالم و تغييرى كه در عرصه زندگى ايجاد كرد نيز يك  به دنياى اس
ــم كه آيا انقالب  ــت؛ حال مى توانيم بگويي ــر ناگهانى نبوده اس تغيي
ــخ به  ــت و يا ادامه دارد؟ قبل از پاس ــيده اس ــى به پايان رس فرهنگ

انقـالب فرهنگـى پديـده اى نيسـت كه 
ناگهانى اتفاق بيافتد؛ بلكه به زمينه هايى 
نياز دارد تا با تكيه بر آنها آرام آرام، بستر 
ايـن تحـول آماده شـود؛ چنان كـه ورود 
فرهنگ مدرن به دنياى اسـالم و تغييرى 
كـه در عرصه زندگى ايجـاد كرد نيز يك 

تغيير ناگهانى نبوده است. 
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سؤال فوق به يك مثال سياسى توجه كنيد؛ اگر ما در عرصه انقالب 
ــت خورديم يا  ــى دقت كنيم آيا ما در 15 خرداد 1342 شكس سياس
پيروز شديم؟ ممكن است كسى در سال 1345 يا 1350 ارزيابى كند 
ــده و شكست خورده  ــركوب ش و به نظرش بيايد كه اين انقالب، س
ــت كه اين گونه نبود، بلكه انقالبى بود  ــت؛ ولى واقعيت اين اس اس
كه آرام آرام در متن جامعه، مسير خود را طى كرد تا به نقطه ظهور 

و غلبه رسيد. 
ــى  ــت. اين چالش در جريان انقالب فرهنگى هم همين گونه اس
ــالمى و فرهنگ تجدد ديده مى شود، در اعماق و  كه بين فرهنگ اس
اليه  هاى فرهنگ جامعه وجود دارد و در يك فرآيند تاريخى طوالنى 
ــيد. بنابراين، نفس اين كه انقالب  به منصه ظهور و غلبه خواهد رس
اسالمى ادامه پيدا كرد، توجه به ضرورت تحول در علوم نيز گسترش 
يافت و چالش بين آرمان هاى انقالب اسالمى با آرمان هاى غربى اوج 
ــازوكارهاى عقالنى، نقطه اصلى  ــد كه س گرفت؛ يعنى توجه پيدا ش
درگيرى است و بايد در آنجا تمركز كرد. اينها به معناى آن است كه 
ــالمى، اين جريان درگيرى را در اليه هاى عميق جامعه  انقالب اس
ــت. ممكن  ادامه داده و آرام آرام به مقاصد خودش نزديك كرده اس
است در مقطعى هيجان اجتماعى در عرصه انقالب فرهنگى بيشتر 
بوده باشد، ولى توجه عميق و شناخت ضرورت مسئله به عنوان يك 
ــترهاى اجتماعى آن  امر فرهنگى، به اندازه حركت امروز نبوده و بس
ــده بود. بنابراين، نه تنها انقالب  هم براى ادامه عميق آن فراهم نش
ــد، بلكه مدام در اليه هاى نخبگان موضوع بحث و  ــالمى رها نش اس
ــاى عمومى جامعه بر جاى  ــود را در اليه ه ــر بوده و تأثيرات خ تفك
ــير خود را در حوزه متخصصين به عنوان يك  ــته است و مس گذاش

جريان نرم ادامه داده است. 

فرهنگى (نه سياسى) بودن تحول در علوم انسانى
 همـان طـورى كه اطـالع داريد بعضى ها ايـن دو حركت 
(انقـالب فرهنگى و تحـول در علوم انسـانى) را حركت هاى 
سياسى تلقى كرده و گفته اند كه در سال 59 گروهك هايى در 
دانشگاه به فعاليت هاى تيمى مشـغول بودند و به عضوگيرى 

مى پرداختنـد، اين حركت آغاز شـد تا پاك سـازى سياسـى 
انجام شـود! االن هم حكومت مى خواهد مشـكالت سياسى 
را به وسـيله ايـن حركت حل كند، آيا شـما فكر مى كنيد اين 
دو حركت، فرهنگى هسـتند و مشـكل سياسى هم اگر باشد 

ريشه اش همان بعد فرهنگى است يا خير؟
ــئله را بايد تفكيك كنيم؛ يكى اين كه آيا در متن انقالب  دو مس
ــالمى نياز به يك حركت عميق فرهنگى داريم يا خير؟ و آيا اگر  اس
اين حركت انجام نگيرد علت پيدايش آسيب هاى جدى براى انقالب 
اسالمى خواهد شد يا خير؟ به تعبير ديگر، آيا ادامه انقالب اسالمى و 
گسترش اين حركت تكاملى، مرهون تحول در حوزه فرهنگ است؟ 
ــئله دوم اين است كه آيا در مقاطع خاصى، بهره  بردارى سياسى  مس
ــت يا خير؟ يا آيا ممكن است بعضى، چه در  ــده اس از اين حركت ش
ــن حركت را به يك حركت  ــت و چه در جبهه مقابل، اي جبهه دوس

سياسى تبديل كرده باشند؟ 
ــت. در  ــئله دوم يك امر اجتناب ناپذير اس من گمان مى كنم مس
ــوء  ــت و س ــوء برداش يك حركت عظيم اجتماعى به طور طبيعى س
استفاده اتفاق مى افتد، ولى به طور معمول، ما غير از انقالب سياسى، 
به يك حركت عميق و عظيم فرهنگى نياز داريم. و اين حركت هم 
حتى بدون انقالب اسالمى ضرورت داشته است؛ يعنى مسئله چالش 
فرهنگى اسالم و تجدد يك امر جدى است و سابقه تاريخى آن هم 
ــت. حتى توجه به اينكه اين درگيرى در  بيش از انقالب اسالمى اس
ــت امرى نيست كه  ميدان علوم و عقالنيت تخصصى غرب هم هس
ــالمى درك شده باشد، بلكه يك امر سابقه  فقط در دوره انقالب اس
ــالمى، ضرورت اين امر بيشتر  ــت؛ گرچه در دوره انقالب اس دار اس
ــالم از نو وارد عرصه حيات اجتماعى  ــاس شده است؛ چون اس احس
ــم در مقياس دنياى  ــر فرآيندهاى اجتماعى، آن ه ــذارى ب و تأثير گ
ــت. هم چنين بن بست هايى  ــالمى و بلكه جامعه جهانى شده اس اس
ــد موجب توجه بيشتر به اين  ــالمى پيدا ش كه پيش روى انقالب اس
مسئله شده است. واقعيت اين است كه جريان سكوالريزم در جهان 
ــت كه  ــازى خود با فرهنگ هاى ديگر درگير اس در فرآيند جهانى  س
ــالم و حركت تكاملى آن است. بنابراين،  مهمترين آنها فرهنگ اس
ــول در عرصه فرهنگ براى  ــالمى، تح ــا صرف نظر از انقالب اس ب

 مسـئله چالش فرهنگى اسـالم و تجدد 
يك امـر جدى اسـت و سـابقه تاريخى 
آن هـم بيـش از انقـالب اسالمى اسـت. 
حتـى توجه بـه اينكـه اين درگيـرى در 
ميـدان علوم و عقالنيـت تخصصى غرب 
هم هسـت امرى نيست كه فقط در دوره 
انقالب اسـالمى درك شـده باشـد، بلكه 
يك امر سابقه دار اسـت؛ گرچه در دوره 
انقالب اسـالمى، ضرورت اين امر بيشتر 

احساس شده است.

بحث انقالب فرهنگى بحث سـابقه دارى 
اسـت كه حتى قبل از انقالب اسالمى نيز 
بـه معناى ديگرى از آن گفت و گو شـده 
است؛ نه فقط در ايران بلكه در كل دنياى 
اسـالم و كسـانى هم بوده انـد كه تحول 
در علـوم انسـانى را مطـرح مى كردنـد؛ 
بنابرايـن، بحث تحول در علوم انسـانى 
از ماجراهاى اخير شـروع نمى شـود بلكه 

تاريخچه طوالنى دارد.
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ــالم، يك امر ضرورى است. بنابراين ماهيت اين امر،  صيانت از اس
كامًال فرهنگى است.

 در عرصه فرهنگ بايد سازوكارهاى دستيابى به آرمان هاى خود 
را ايجاد كرده و نقشه راه براى رسيدن به غايات اجتماعى در ميدان 
فرهنگ را تبيين نماييم. اگر ما در ميدان فرهنگ، منفعل باشيم، به 
طور طبيعى ، ساز و كارها و نقشه هايى كه در اختيار ما است نقشه هايى 
ــمت مقاصد و آرمان هاى ديگر خواهد  خواهد بود كه جامعه را به س
ــت كه بتواند سازوكار  برد. انقالب فرهنگى براى ايجاد فرهنگى اس
ــالم و انقالب اسالمى در  ــمت آرمان هاى اس ــير حركت به س و مس
ــى و تاريخى را آماده كند؛ لذا چنين امرى را نمى توان  مقياس جهان
صرفًا به شكل سياسى تحليل كرد. البته ممكن است كه اين انقالب 
ــد؛ يعنى اگر شما اسالم را به  ــالم سياسى باش فرهنگى، از لوازم اس
صورت «فردى» كه فقط به يك معنويت باطنى و فردگرايانه دعوت 
ــى به خصوص  مى كند تعريف كنيد، ايجاد انقالب فرهنگى و سياس
ــالم  ــالم نخواهد بود. ولى اگر اس در علوم دقيقه، از لوازم حركت اس
ــى دانستيم كه وارد عرصه هاى اجتماعى هم مى شود  را دينى سياس
و ناظر به تدبير حيات اجتماعى و تاريخى انسان هم هست، طبيعى 
ــيدن به مقاصد خودش به يك فرهنگ متناسب  ــت كه براى رس اس
ــاز دارد. بنابراين، ضرورت تحول  و عقالنيت تخصصى و پيچيده ني
ــالم  ــه فرهنگ عمومى و فرهنگ تخصصى به ضرورت اس در عرص
ــالمى ايران، ظهور اين  فراگير و همه جانبه برمي گردد كه انقالب اس

قرائت از حركت اسالم در تاريخ است. 

شموليت علوم انسانى بر علوم اجتماعى
 جناب عالى علوم انسـانى را چگونه تعريف مى  كنيد و آن 

را در طبقه بندى علوم در چه جايگاهى قرار مى دهيد؟
ــوم، يعنى در غرب  ــه در زادگاه اين عل ــت ك ــان من اين اس گم
ــود ندارد! اوًال، دامنه  ــبت به اين امر وج هم نگاه و نظر واحدى نس
ــانى، علوم اجتماعى را هم در  ــانى كجاست؟ آيا علوم انس علوم انس
ــتر مورد  ــت كه در دهه هاى اخير بيش بر مى گيرد؟ اين، نكته  اى اس
توجه قرار گرفته است و به ويژه، با پيدايش فنون جامعه شناسى، اين 
احتمال قوت گرفته است كه علوم اجتماعى، بخشى از علوم مربوط 
ــتند و كنش  هاى اجتماعى را  ــايى روابط انسانى جامعه هس به شناس
تفسير كرده و آن را مقنن و كميت  گذارى مى كنند، اما علوم انسانى 
ــوده و نقطه مختصات و  ــان به عنوان فرد ب ــوف و ناظر به انس معط
ــير مى كنند. اگر علوم  ــان را تفس عوامل تأثير گذار و كنش هاى انس
ــانى در عرض علوم  ــانى را به اين معنا در نظر بگيريم علوم انس انس
ــى از آن  ــا به نظر مى آيد اين حوزه، بخش ــى خواهد بود. ام اجتماع
چيزى است كه تحت عنوان تحول در علوم انسانى بايد در آن دقت 
ــكل فراگير اعم از علوم اجتماعى و  ــود. اگر علوم انسانى را به ش ش
ــان بدانيم طبيعى است كه بحث تحول در علوم  علوم مربوط به انس

انسانى معطوف به علم انسانى به همين معناى عام خواهد بود. 

علت تميز علوم انسانى از علوم ديگر
ــى دارند كه از  ــانى چه ويژگى  هاي ــه ديگر اين كه علوم انس نكت
ــوند؟ اين علوم، در روش تحقيق ويژه اند  ــاير علوم تفكيك مى ش س
ــتند  ــان متفاوت هس ــاير علوم در موضوع تحقيقش و هم چنين با س
ــان نيز مختلف است. البته اين امر را ممكن  و كاركردهاى تحقيقش
ــاير عرصه هاى علوم هم ببينيم؛ آنجا هم ممكن است  ــت در س اس
روش تحقيق، موضوع تحقيق و كاركردها با ساير علوم، فرق داشته 
ــد، ولى بايد دقت كرد كه چه نكته اى موجب شده كه اين علوم  باش
را ما دسته جدايى بدانيم و در غرب هم به عنوان يك علوم مستقلى 
ــوم، نقطه مركزى  ــوند و به ويژه در بحث تحول در عل ــناخته ش ش

تحول در علوم شناخته شوند؟ 
ــت كه اين علوم، مربوط به تفسير عوامل  شايد نكته اش اين اس
مؤثر بر كنش هاى انسانى اعم از كنش هاى فردى و جمعى هستند؛ 
ــون آنچه را كه  ــانى بناميم؛ چ ــذا مى توانيم اين علوم را علوم انس ل
ــازى كرده  ــن كنند و براى آن فرمول  س ــير و تبيي مى خواهند تفس
ــانى  ــت. علوم انس ــانى اس ــازى نمايند عرصه روابط انس و كّمى س
ــان  ــان را تبيين مى كنند و به حوزه اراده انس ــم بر انس ــن حاك قواني
مربوط مى شوند؛ از اين رو، علوم انسانى از آنجا كه با انسان و رفتار 
اختيارى و ارادى انسان سر و كار دارند با علوم ديگر كه مى خواهند 
ــايى كنند تمايز  دارند. در آنجا ممكن است  كنش هاى مادى را شناس
ــه در آنها، به هيچ  ــاى عليتى وجود دارد ك ــود يك كنش ه گفته ش
ــتند و در  وجه «اختيار» ظهور ندارد؛ لذا قوانين در آنجا ثابت تر هس
اينجا (علوم انسانى) قوانين از ثبات كمترى برخوردار هستند. به اين 
معنا ممكن است بين علوم اجتماعى و انسانى اسالمى و علوم غرب 

تفكيك كنيم. 

معناى علوم اسالمى
ــت كه در نگاه  ــانى هم اين اس ــدن علوم انس معناى اسالمى ش
ــا و عمل هاى او در  ــان، و نحوه عكس العمل ه ــالم، فطرت انس اس
قبال آفرينش و در قبال خداوند متعال، با تفسيرى كه در نگاه مادى 
ــود متفاوت است. به تعبير ديگر، اگر انسان را جزئى  از انسان مى ش
از ماده و محصول ماده بدانيم و معتقد شويم كه ماده در پيچيده  تر 

معناى اسالمى شدن علوم انسانى هم اين 
است كه در نگاه اسالم، فطرت انسان، و 
نحـوه عكـس العمل ها و عمل هـاى او در 
قبال آفرينش و در قبال خداوند متعال، با 
تفسيرى كه در نگاه مادى از انسان مى-

شود متفاوت است.
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ــدن و تكامل خود، به «انسان» تبديل مى  شود، علوم انسانى هم  ش
مثل ساير علوم خواهد شد، و تنها تفاوت در موضوع خواهند داشت؛ 
مثًال بايد بگوييد علوم انسانى با علوم طبيعى متفاوتند چون موضوع 
ــى  ــطوح و اليه  هاى مختلفى از «ماده» را بررس متفاوتى دارند و س
ــد ولى باالخره هر دو درباره ماده بحث كرده و قوانين حاكم  مى  كنن

بر ماده را شناسايى مى كنند! 
ــه اين اختالف، به  ــد در نتيج ــان چنين نباش اگر نگاه ما به انس
ــد. به  ــالف در موضوع تحقيق و ماهيت علوم منتهى خواهد ش اخت
باور ما ماهيت علوم انسانى ناظر بر موجودى است كه در كنش هاى 
ــت كه اين اختيار مى  تواند جهت گيرى هاى  خودش داراى اختيار اس
ــخص را  ــى را تغيير دهد و رفتار معطوف به آرمان هاى مش اجتماع
داشته باشد و عالوه بر آن، مى تواند به نسبت زيادى، از يك عكس 

العمل قابل تدبير و قابل پيش بينى برخوردار باشد. 

مى فرماييد تعريف علوم انسـانى وابسته به اين است كه 
مـا علـوم را چگونه طبقه بنـدى كنيم؟ آيا علوم انسـانى، هم 
عـرض علـوم تجربى و يا هم عرض علوم اجتماعى باشـد و 
يا اين كه شـامل مواردى مانند عرفان، اخالق، فقه نيز باشد؛ 

اين مطلب را بيشتر توضيح دهيد.
ــانى و اجتماعى است. اين علوم،  ــانى اعم از علوم انس علوم انس
ــنى با بقيه علوم دارند و آن، اين كه موضوعشان انسان و  امتياز روش
ــانى است. همين اختالف در موضوع، به اختالف  مجموعه هاى انس
ــود. در ساير علوم هم  در روش تحقيق و كاركردها هم منتهى مى ش
ــت. ممكن است ما به نسبتى، روش تحقيق در حوزه  همين طور اس
ــر از روش تحقيق در حوزه علوم طبيعى بدانيم و در  رياضيات را غي
حوزه علوم طبيعى هم ممكن است علوم طبيعى را طبقه بندى كنيم 
ــنهاد دهيم؛ در اين صورت،  و در هر حوزه روش هاى خاصى را پيش
ــتركى هم بين روش ها  ــترك و چارچوب هاى مش گرچه اصول مش
تعريف مى كنيم، اما تفاوت را هم بايد به حساب آورد. در اين صورت 
مهم اين است كه آيا ما انسان را بخشى از طبيعت مى دانيم و رفتار 
عام طبيعت را به عنوان اصول حاكم بر رفتار انسانى تحليل مى كنيم، 
ــادى برمى گردانيم يا خير؟  ــان را هم به واكنش هاى م و اختيار انس
ــانى هم به يك معنا  ــان را اين گونه تعريف كنيم علوم انس اگر انس

بخشى از علوم طبيعى خواهد شد كه به بخشى از شناخت جهان كه 
ــت معطوف خواهد بود؛ لذا  آن هم، ظهور ماده و تابع قوانين ماده اس
اختالف جدى پيدا نمى كند. ولى اگر نسبت انسان را با جهان و نظام 
طبيعت به گونه اى ديگر تفسير كنيم، آن وقت علوم انسانى، ويژگى 
ــى از علوم طبيعى قلمداد نمى شود؛ يعنى  خاصى پيدا مى كند و بخش
اگر انسان را نه محصول ماده بلكه به يك معنا حاكم بر ماده بدانيم 
و به اين آيه شريفه باور داشته باشيم كه: «خلق لكم ما فى االرض 

جميعًا»، علوم انسانى، فراتر از علوم ديگر خواهند بود.
ــان، غايت خلقت جهان باشد آنها مسخر انسان خواهند  اگر انس
بود و قوانين آنها به نسبتى تحت اراده انسان قرار مى گيرد. البته اين 
ــروط به آن است كه ظرفيت انسان كمال پيدا كند. بنابراين  امر مش
ــبت به اراده هاى طبيعى، و قوانين حاكم بر انسان  ــان نس اراده انس
نسبت به قوانين حاكم بر طبيعت، متفاوت مى شوند و سطح ديگرى 
ــان حاكم خواهد بود. اين سطح از قوانين،  ــبيت انس از قوانين بر نس
ــت حكومت مى كند؛ گرچه اصول  ــت كه بر طبيع غير از قوانينى اس
مشتركى هم دارد. به عنوان فرض، ربوبيت و الوهيت خداوند متعال، 
حاكم بر همه هستى است و حكومت اله واحد بر نظام هستى جارى 
است و الهه متعددى وجود ندارند. به اين معنا، قانون مشترك وجود 
ــه حاكميت خصلت ذاتى ماده بر  ــتركى كه ب دارد ولى نه قانون مش
رفتار ماده برگردد. در اين نگاه هم مى توانيم به قانون برسيم و حتى 
ممكن است يك جايى قوانين عام حاكم بر هستى را هم پيدا كنيم 
ــش قرار دهد  ــتى را تحت پوش و بعضى از آن قوانين، كل نظام هس
ــت، فوِق منزلت  ــان را در نظام طبيع ــى در عين حال منزلت انس ول
طبيعت مى دانيم و اراده انسان را در حوزه حكومت بر قوانين طبيعت 
ــان به طور  تعريف مى كنيم نه در درون طبيعت! در نگاه ما اراده انس
ــود! البته  ــدأ پيدايش قانون در طبيعت مى ش ــبى (نه مطلق)، مب نس
نمى خواهيم بگوييم همه قوانين حاكم بر طبيعت ناشى از اراده هاى 
انسانى هستند. بخشى از قوانين، ناشى از اراده هاى انسانى است كه 
اين تحليل به انسان شناسى و معرفت شناسى خاصى كه بايد بستر 

اين نگاه را تأمين كنند باز مى گردد. 
ــبتى بر قوانين طبيعت حاكم  ــان به نس در يك مقياس، اراده انس
ــانى است؛  ــبتى، قوانين طبيعت ظهور اراده انس ــت؛ يعنى به نس اس
ــه اراده هاى مافوق  ــبتى ب اما در مقياس ديگر، همين قوانين به نس

علم انسانى موجود در دنيا، علم انسانى منسوب به يك جامعه خاص يا اشخاص خاصى نيست بلكه 
علومى اسـت كه در طول تاريخ و در يك فرهنگ تاريخى پيدا شـده است؛ منتها جامعه غرب، به ويژه 
غـرب بعد از رنسـانس در علوم انسـانى مدرن، سـهم و تأثير اصلى را دارد و به طـور طبيعى جهت 
گيرى هاى فرهنگى و پيش فرض و مبانى فرهنگى غرب بعد از رنسـانس عوامل مؤثرترى بر شـكل 

گيرى علوم انسانى مدرن بوده است. 
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ــت اراده او،  ــانى كه خليفة اهللا اس باز مى گردد. به عبارت ديگر، انس
ــده: «خلق  ــور قانون حاكم بر ماده خواهد بود. پس اگر گفته ش مح
ــت كه براى تك تك  ــم ما فى االرض جميعًا» معنايش اين نيس لك
ــخير، فقط  ــخير جهان خواهد بود؛ بلكه مراتبى از تس ــا امكان تس م
ــم طبيعت، ظهور اراده  ــهمى از قوانين عال ــت. س براى خليفة اهللا اس
ــانى  ــى از آن هم تابع نظام اراده هاى انس ــت و بخش خليفة الهى اس
ــان به خالفت الهى  ــتا، به هر ميزان كه انس ــت و در همين راس اس
نزديكتر شود سهم او در تأثير گذارى بر نظام طبيعت بيشتر مى شود. 
ــاى اجتماعى در عصر  ــان و اراده ه ــن مى توان گفت كه انس بنابراي
ظهور، اراده هايى هستند كه بر اليه هاى عميق ترى از نظام طبيعت 
ــود و در  ــان به منزله قانون مى ش ــلط پيدا مى كنند و اراده هايش تس
ــب عميق ترى از نظام طبيعت نفوذ دارند. معناى اين كه در آن  مرات
ــمان و زمين در اختيار قرار مى گيرد شايد همين  عصر، گنج هاى آس
باشد كه اليه هايى از نظام طبيعت، مسخر اراده هاى باطل (حتى در 

اوج اقتدار آنها) نمى شود! 

جايگاه علوم انسانى در طبقه بندى هاى مختلف علوم 
ــد و  ــانى معناى ديگرى خواهد ش در اين صورت معنى علوم انس
ــد. در نگاه اول، علوم انسانى  طبقه بندى علوم هم متفاوت خواهد ش
ــتند؛ يعنى علوم  و علوم اجتماعى تابع علوم طبيعى و علوم پايه هس
ــف مى كنند و علوم  ــام حاكم بر علوم طبيعى را تعري ــه، مبانى ع پاي
ــوند.  ــانى حاكم مى ش طبيعى هم (مبتنى بر علوم پايه)، بر علوم انس
ــفه فيزيك رفتار عام ماده را تفسير كنيد و سپس  ــما در فلس اگر ش
ــط و فعل و انفعاالت  ــازى نماييد اين رواب در علم فيزيك، كّمى س
مادى و همين قوانين بر رفتار انسانى هم حاكم خواهد بود. در نگاه 
ــانى را در مقياس علوم پايه برد و گفت كه  ديگر مى  توان علوم انس
انسان شناسى بايد در فضاى قوانين حاكم بر جهان و مراحل تكامل 
ــود؛ يعنى سهمى از قوانين در طبيعت، به اراده هاى  طبيعت تعريف ش
ــهمى از آن به اراده هاى اجتماعى رجوع مى كند،  حاكم بر تاريخ و س
ــپس تكامل اجتماعى شكل مى گيرد و در سايه تكامل اجتماعى،  س

قوانين طبيعت (به نسبت) تغيير مى يابند. 

با اين نگاه، علوم انسانى چه نقشى در زندگى فردى و اجتماعى 
ــانى را اينگونه تعريف  ــت اگر ما علوم انس بازى مى كند؟ طبيعى اس
ــان مؤمنى كه در منزلت «خالفت جزئى»  كنيم مى توانيم براى انس
ــه تعبير ديگر، مى توانيد  ــت، برنامه ريزى اجتماعى ارائه دهيم. ب اس
ــت و  ــه در ميدان هايى داراى اختيار اس ــانى را ك ــراى همين انس ب
ــبتى اختيار او را قاعده مند كنيد.  تحت الوهيت عمل مى كند، به نس
ــو، قوانين حاكم  ــانى، از يك س ــن قوانين در حوزه علوم انس بنابراي
ــردى و اجتماعى را  ــتند كه اختيارات ف بر چارچوب هاى اختيار هس
شناسايى مى كنند و از سوى ديگر، مى  توانند واكنش هايى را كه فرد 
ــاس انتخاب خود نشان مى دهد پيش بينى، هدايت و  يا جامعه بر اس
كنترل كنند. بنابراين علوم انسانى نقش پيش بينى، كنترل و هدايت 

رفتار انسان را پيدا مى كنند و مى  توانند او را مديريت نمايند.
 

علوم انسـانى متداول را تا چه حدى داخل در اين تعريف 
مى دانيد؛ ضرورت تحول در علوم انسانى را چگونه مى بينيد؟ 
آيا صرفاً بايد در كاروان توليد علم نقش مهم ترى بازى كنيم 
و بيشـتر از ديگـران، فرمول توليد كنيم، يـا اينكه يك نقش 

مبنايى ترى براى علوم قائل هستيد؟ 

علوم انسانى رايج، حامل مبانى و غايات غربى
ــانى منسوب به يك جامعه  ــانى موجود در دنيا، علم انس علم انس
خاص يا اشخاص خاصى نيست بلكه علومى است كه در طول تاريخ 
ــت؛ منتها جامعه غرب، به  ــده اس و در يك فرهنگ تاريخى پيدا ش
ويژه غرب بعد از رنسانس در علوم انسانى مدرن، سهم و تأثير اصلى 
ــور طبيعى جهت گيرى هاى فرهنگى و پيش فرض  را دارد، و به ط
ــكل  ــانس عوامل مؤثرترى بر ش و مبانى فرهنگى غرب بعد از رنس
ــت. بر اين اساس، علوم انسانى  ــانى مدرن بوده اس گيرى علوم انس
ــان را  مدرن به خصوص علوم دقيقه و علوم كاربردى كه رفتار انس
ــا رفتار اجتماعى  ــان ي ــازى مى كنند و براى تغيير رفتار انس كمى س
معادله ارائه مى دهند، بيشتر در غرب مبتنى بر مبانى و غايات غرب 
ــا انگيزه هاى صوابى  ــد. و از آنجا كه انگيزه هاى آنه ــكل گرفته ان ش

بر خـالف نظر برخى كه تلقى شـان اين 
اسـت كه هيچ مديريتى بـر تحقيقات در 
غرب وجود ندارد، آنجا تحقيقات مديريت 
مى شـود. البته مديريت بيشـتر مديريت 
شـبكه اى اسـت. در مديريت شـبكه اى 
گرچـه اختيـارات توزيـع مى شـود ولـى 
يـك هدايت عام، بـر مجموعه تحقيقات 
حاكم اسـت و آمارها، مبانى و سازوكارها 

مديريت مى شوند.

اگر معتقد شـديم كه علوم انسانى غرب 
گرچه انگيزه هاى مادى دارند ولى انگيخته 
آنها ديگر اسـالمى و غيراسـالمى ندارد، 
نيازى به تحول در علوم انسـانى به اين 
معنا نخواهد بود. در اين صورت، حداكثر 
پيشـنهادتان ايـن خواهـد بود كـه اين 
علوم را بايد بومى سـازى (به معناى بوم 

جغرافيايى) نماييم. 
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نبوده و اين «انگيزه» با «انگيخته» تركيب شده است. علوم انسانى 
مدرن، علومى حامل مبانى و ارزشهاى غربى هستند و بيشتر، همان 
ــد. البته هر چند در غرب نگاه واحد و  ــان ارائه مى كنن نگاه را به انس

ثابتى وجود ندارد، اما جهت گيرى كلى ثابت بوده است.

علوم انسانى غربى، علوم مديريت شده
بر خالف نظر برخى كه تلقى شان اين است كه هيچ مديريتى بر 
تحقيقات در غرب وجود ندارد، آنجا تحقيقات مديريت مى شود. البته 
ــتر مديريت شبكه اى است. در مديريت شبكه اى گرچه  مديريت بيش
اختيارات، توزيع مى شود ولى يك هدايت عام، بر مجموعه تحقيقات، 
ــت و آمارها، مبانى و سازوكارها مديريت مى شوند. هر چند  حاكم اس
ــيارى از كسانى كه در اين عرصه ها كار  ــت گفته شود بس ممكن اس
ــه هاى  كرده اند موحد بوده اند و به طور ناخودآگاه گرايش ها و انديش
ــت؛ اما  ــانى تأثير گذار بوده اس ــا در عرصه علوم انس ــدى آنه توحي
ــته  ــه تحقيقات غربى تحت مديريت كالن خاصى قرار داش مجموع
ــر مبانى و غايات  ــت؛ يعنى مديريت تحقيقات در غرب مبتنى ب اس
ــانه و انسان شناسانه بعد از رنسانس بوده است كه مبانى  جهان شناس
و غايات سكوالر به شمار مي روند، لذا در مجموع، جهت گيرى علوم 
مدرن در غرب به ويژه علوم انسانى، جهت گيرى الهى ندارد. همين 
گونه كه انگيزه هاى حاكم بر مديريت تحقيقات، انگيزه هاى صوابى 
ــت.  ــبت، تحت تأثير قرار گرفته اس نبوده، انگيخته هم به همين نس
وقتى انگيزه ها و مبانى مادى باشد، به طور طبيعى انگيخته و محتوا 
هم تحت تأثير قرار خواهد گرفت. به گمان ما علوم انسانى در غرب 
ــكل گرفته اند نه نگاه اول؛ نگاهى كه انسان را  با همان نگاه دوم ش
بخشى از ماده مى داند و تمام واكنش ها و كنش هاى انسان را مادى 
ــفه فيزيك با گرايش مادى،  علوم طبيعى را بر  تعريف مى كند، فلس
ــيمى، فيزيك و زيست  ــان حاكم مى كند و علومى مثل ش رفتار انس

شناسى خاصى را بر علوم اجتماعى حاكم مى كند. 
ــانى در آن نگاه مادى و در طبقه بندى منطقى  بنابراين علوم انس
ــرار مى گيرند. علوم  ــوم پايه و علوم طبيعى ق ــا، زيرمجموعه عل آنه
ــانى به اين معنا واقعًا هم زيرمجموعه هستند، نه اينكه آنها زير  انس

مجموعه قرار مى دهند تا كارايى آنها را كاهش دهند! 

بحـران عـدم هماهنگـى ميـان علوم انسـانى موجـود با 
شخصيت انسان شيعه 

ــگاه، مبانى و غايات  ــه اعتقاد ما بايد جاي ــت كه ب اما طبيعى اس
ــانى تغيير كند و علوم انسانى جديدى توليد شود. به اعتقاد  علوم انس
ــديم كه علوم انسانى غرب گرچه انگيزه هاى مادى  ما اگر معتقد ش
ــالمى و غيراسالمى ندارد، نيازى به  دارند ولى انگيخته آنها ديگر اس
ــود. در اين صورت،  ــه اين معنا نخواهد ب ــانى ب تحول در علوم انس
ــنهادتان اين خواهد بود كه اين علوم را بايد بومى سازى  حداكثر پيش
ــديم كه مبانى،  (به معناى بوم جغرافيايى) نماييم. ولى اگر معتقد ش
ــر مديريت فضاى تحقيقات، كه ماهيت و  غايات و فرهنگ حاكم ب
هويت علم را هم شكل مى دهد مادى است، به طور طبيعى تفسيرى 
ــاى او ارائه مى دهند و  ــان، كنش ها و واكنش ه كه آن علوم، از انس
ــازى رفتار  ــى و كارآمدى آن علوم در مديريت و بهينه س ــز كاراي ني
ــايى و  ــود و نمى تواند جامعه ايمانى را شناس ــن غلط خواهد ب مؤمني

كنترل كند.

ــت كه هر چند  ــور ما هم همين اس يكى از نكات بحران در كش
عملكردها «علمى» است اما علمى است كه در بعضى موارد متناسب 
ــت! يعنى علم غربى و مادى مى خواهد رفتار  با موضوع خودش نيس
انسانى جامعه مؤمنين و جامعه شيعه را كه مأموريتش در مسير تكامل 
ــه كند و آن را با زنجيره هاى  ــت بهين تاريخ ايجاد تمدن ديگرى اس
علم غربى مهار كند! انسانهايى كه ظرفيتشان، ظرفيت شكستن اين 
زنجيره ها و اين بت مدرن است را نمى توان با اين قوانين، شناسايى 

و كنترل كرد. بحران، همين 

ــيعه است كه  ــان ش ــخصيت انس ناهماهنگى بين آن علوم و ش
مى خواهند رفتارش را كنترل و بهينه كنند. ما نيازمند علومى هستيم 
ــاِن تعريف شده اسالم را كه ظرفيت هدايت و تكامل  كه بتواند انس
ــايى و رفتار او را كنترل كند. البته اين قواعد به  تاريخ را دارد شناس
ــبت بين اراده هاست  ــت، بلكه نس معناى جريان قوانين جبرى نيس
ــد نظام اراده ها را  ــكل مى دهد. اين علوم باي ــه نظام اراده ها را ش ك

اين گونه نيسـت كـه انسـان منفصل از 
جامعـه و تاريخ و تكويـن بتواند فكر كند 
و توليـد دانش داشـته باشـد! همين قدر 
كـه وارد جريان توليد دانش مى شـود به 
جريـان جامعـه، تاريـخ و تكويـن پيوند 
مى خورد كه يا در جريان واليت شـيطان 
قـرار مى گيرد و يـا در جريان واليت نبى 

اكرم (ص). 

آيا ارزش هاى حاكم بر انسان، ارزشهايى 
اسـت كه به سمت توسعه حركت مى كند 
يا بـه سـمت تعالى؟ آيـا علوم انسـانى 
موجود مى خواهد رفتار انسان را به سمت 
توسعه، مديريت كند يا به سمت تعالى؟
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ــبيت اراده ها، قوانين بهينه و كنترل را  ــايى كند و براساس نس شناس
به دست آورد 

 در واقع علوم انسانى غرب، انسان را محور توسعه تفسير مى كند 
ــان را از اين منظر، محور تعالى  ــالمى بايد انس ــانى اس اما علوم انس

اجتماعى بدانند.
البته اين نكته، يكى از اختالف هايى است كه پيدا مى شود. يعنى 
ــان، ارزشهايى است كه به سمت توسعه  آيا ارزش هاى حاكم بر انس
حركت مى كند يا به سمت تعالى؟ آيا علوم انسانى موجود مى خواهد 
رفتار انسان را به سمت توسعه مديريت كند يا به سمت تعالى؟ اين 

اختالف، در ارزشهاست. 
ــان را مى خواهد مديريت  ــت كه كدام انس اختالف ديگر، اين اس
ــان مطرح  ــانى كه چه جايگاهى در نظام تكوين دارد؟ انس كند؟ انس
ــاده عمل مى كند  ــانى رايج، تحت جبر قوانين م ــده در علوم انس ش
ــع، حركت تكاملى  ــت. در واق ــل تكامل درون جوش ماده اس و حاص
ــده  ــدن ماده منتهى ش درون زاى مادى، به مرتبه اى از پيچيده تر ش
است كه نسبيت خاص و قوانين مادى خاصى را به وجود آورده است؛ 
ــوند، اما تكامل را به  يعنى هر چند قوانين، تابع تكامل تعريف مى ش
قوانين عام ماده برمى گردانند و مى خواهند اين منزلت از تكامل ماده 
ــايى و بهينه  ــت شناس را كه قوانين عام حركت ماده بر آن حاكم اس
كنند! در علوم طبيعى هم همين گونه است؛ وقتى غايات، تغيير كرد 
قوانين متفاوت خواهد شد؛ يعنى اگر بخواهيم از همين مواد تركيب 
جديدى بسازيم بايد قوانين ديگرى به كار گيريم. اما ما مى خواهيم 
انسان را به سمت توسعه و تعالى مديريت كنيم. پس نكته دوم اين 
ــد؟ موجودى را كه  ــت كه چه موجودى را مى خواهيد بهينه كني اس
«ماده پيچيده تر» است يا موجودى را كه منصب خالفت دارد؟! البته 
ــت، خالفت كليه از آِن اولياى  مقصود از خالفت، خالفت كليه نيس
معصوم (عليهم السالم) است. انسان  هاى ديگر خالفت جزئيه دارند 
ــوند و قوانين  ــرف مى ش و در عالم طبيعت تصرف كرده و بر آن مش
ــبتى تحت اختيار آنها قرار مى گيرد و با اراده آنها  طبيعت هم به نس

ايجاد مى شود. 

تعريف قوانين علوم انسـانى با توجـه به اصل «الجبرو ال 
تفويض» 

ــت.  ــگاه ما اراده خلفاى الهى، حاكم بر كل قوانين ماده اس در ن
«اشهدهم خلقها و فوض امورها اليهم» فقط مربوط به عالم انسانى 
نيست، ملك و ملكوت و همه عالم را در برمى گيرد. بنابراين اراده و 
ــت. بخشى از  قانون حاكم بر نظام طبيعت، اراده نبى اكرم (ص) اس
ــى از آن قوانين در حوزه واليت نبى اكرم (ص) به  آن اراده و بخش
ــت، يعنى به ما هم اجازه داده اند براى رفتار ماده  ــپرده شده اس ما س
ــازى كنيم. لذا دستگاه شيطان هم ايجاد قانون مى كند؛ نه  قانون س
ــى از قوانين به يك معنا  ــاف قانون كند! البته بخش اينكه فقط اكتش
ــت؛ آنجاهايى كه اراده هاى حاكم را شناسايى مى كنيد  اكتشافى اس

تحـول در علـوم انسـانى بـه ايـن معنا 
نيست كه فقط گزاره را بخوانيم و اصالح 
كنيم يا حداكثر فلسفه علم را تغيير دهيم 
بلكه تحول علمى و دامنه تغيير آن، بسيار 

گسترده تر از اين حرف  هاست!
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به نسبت، اكتشافى است ولى آن جاهايى كه اراده خودتان را حاكم 
ــگاه، قانون، خصلت ذاتى  ــت. در اين ن مى كنيد، قوانيِن ايجادى اس
ماده نيست بلكه قانون، ظهور اراده ربوبى در عالم است و اال منهاى 
ــه ما نظام فاعليت تعريف  ــى هيچ قانونى وجود ندارد! البت اراده ربوب
ــتند و به  مى كنيم و مى گوييم: اراده هاى ديگر هم داراى سهمى هس
اندازه اى كه اراده الهى براى ساير اراده ها نقش قائل شده است، آنها 
هم قانون ساز خواهند بود. اما اگر موجودات تحت عليت مطلق ديده 
ــياء خواهد  ــد قانون به عليت بر مى گردد و همان خصلت ذات اش ش
ــياء را هم در نهايت به ماده برمى گردانند و مى گويند:  ــد! ذات اش ش
يك ماده بزرگ است كه همه قوانين به خصلت ذات آن برمى گردد 
و اين خصلت ذاتى، در تعينات مختلف، ظهور پيدا مى كند؛ يعنى هر 
ــبيتى از ماده، تعينى از تعينات ماده است. بنابراين، از اين منظر،  نس
ــت. خالصه اين كه اگر خداى متعال را  ماده مبدأ پيدايش قانون اس
ــمه هستى بدانيم واليت و ربوبيت و الوهيت او مبدأ پيدايش  سرچش
ــدتا»  همه قوانين خواهد بود. معناى «لو كان فيهما الهه اال اهللا لفس

شايد همين باشد.
 البته اين الوهيت، ظرفيتها و اختياراتى به موجودات و فاعل هاى 
مختلف داده است، ولى ظرفيت اختيار اعطايى به موجودات، از دست 
او بيرون نيست؛ «الجبر و ال تفويض بل امٌر بين االمرين». با توجه 
به ربوبيت او و با توجه به اين نسبتى كه بين جبر و تفويض تعريف 
ــود، قوانين، از جمله قوانين عالم انسانى تعريف مى شوند. البته  مى ش
انسان در اين نسبيت، منزلت خاص دارد و نسبت به طبيعت، قانون 
ــاز است اما نسبت به اراده هاى حاكم، تحت قانون است. به تعبير  س
ديگر، قوانين طبيعت كه بر ما حكومت مى كند در واقع، قوانين ماده 
ــت ظهور اراده هاى مافوق و ظهور اراده خداوند متعال و ربوبيت  نيس
ــت كه از طريق طبيعت  او و ظهور اراده نبوى (ص) و علوى (ع) اس
ــانى و علوم طبيعى  بر ما تأثير مى گذارد. پس فرمول بندى علوم انس
متفاوت است؛ معنى قانون در اين دو دسته از علوم هم يكى نيست، 
جايگاه قوانين و طبقه بندى قوانين كه ما در علوم مى خواهيم كشف 
و كميت سازى كنيم نيز متفاوت خواهد بود؛ يعنى فلسفه رياضى هم 
ــتخوش  ــانى دس تغيير مى كند. لذا كليت علوم به خصوص علوم انس

تحول مى شود. 

بايـد بتوانيم جايگاه عقل، وحى و حس را 
به صـورت هماهنگ تعريـف كنيم و اين 
كار بايد به گونه اى باشـد كه مبناى توليد 
روش ما شـود، يعنى مبناى فلسفه روش 
بايد بتواند نسـبت بيـن اينها را هماهنگ 
كنـد؛ آن هم به گونه اى كـه وحى، محور 

شود نه تابع.

انگيخته، هويتاً تابع انگيزه است
از اين تحليل شما مى توانيم استفاده كنيم كه جهت دارى 
در علوم انسـانى فراتر از معناى «به كارگيرى» اسـت؛ چون 
بعضى هـا علوم را فقط در بكارگيـرى اش جهت دار مى دانند. 
همچنين تحليل شـما ناظر بر اين اسـت كه تفكيكى كه بين 
مكتب يك علم و بخش تجربى آن علم صورت مى گيرد درست 
نيسـت. عده اى مى گويند ما اگر تجربه كنيم به يك قواعدى 
مى رسيم كه آن قواعد، عام است و جهت دار نيست؛ معتقدند 
مـا ارزش هـا يا بايدها و نبايدهايـى را از مكتب مى آوريم و با 
آن تركيب مى كنيم تا به يك سيسـتم علمى تبديل شود. اين 
سيسـتم، اعم از بحث مكتب و آن حقايق تجربى اسـت. اما 
شما با اين تعبير مى خواهيد بفرماييد كه نه تنها به كارگيرى، 
جهـت دار اسـت بلكه خود ذات علم هم جهت دار اسـت و نه 
تنها ارزش هايى كه از مكتب مى آيد جهت  دار است بلكه خود 

آن حقايق تجربى هم تجربيات متفاوتى است. 
ــوند؛  گروهى قبول دارند كه علوم براى غايات خاص توليد مى ش
يعنى ممكن است بگويند در جامعه غرب، غايات خاصى دنبال شده 
ــيدن به آن غايات، اين علوم توليد شده است، اما از نگاه  و براى رس
ــم، مقيد به غايت يا جهت  ــت كه عل آنها معناى اين حرف اين نيس
ــوند! از اين  ــير به كار گرفته ش ــت و ذاتًا هم فقط بايد در آن مس اس
ــما مى  توانيد همان علم را از غايات خودش تفكيك كنيد و  نگاه، ش
در مسير غايات خودتان به كار گيريد؛ كما اينكه در مورد فناورى ها 
ــت كه  ــكل اين نگاه، آن اس ــاده ترين ش هم همين را مى گويند. س
مى گويند: شما مى توانيد چاقو را براى اهداف مختلف به كار بگيريد: 
ــان را به قتل برسانيد يا استفاده هاى حالل  مثًال مى توانيد با آن انس
كنيد! به نظر مى رسد كه اين نگاه، باطل است؛ هر وقت مى خواهند 
به ما اشكال كنند مى گويند شما بين انگيخته و انگيزه خلط كرده ايد! 
ــت، ما خلط  ــا هم دقيقًا مى خواهيم بگوييم نقطه نزاع همين جاس م
ــت اما رابطه  ــه انگيزه و انگيخته دوتاس ــم. ما مى فهميم ك نكرده اي
ــت. ابزارها  ــد. در يك نگاه دقيق، انگيخته هويتًا تابع انگيزه اس دارن
ــازى مى شوند جهت  دارى آنها هويدا مى شود. همين  وقتى بهينه  س
ــوان در جراحى به كار برد و در آدم  ــما مى گوييد چاقو را مى ت كه ش
كشتن هم مى توان از آن بهره گرفت به اين دليل است كه بهينه آن 
ابزار را مالحظه نمى كنيد! اما وقتى آن را بهينه كنيد چاقوى جراحى 
به اشعه و چاقوى سالخ  خانه هم به شوك الكتريكى تبديل مى شود. 
ــت. علم هم دقيقًا  اين خنثى ديدن مربوط به بهينه نكردن ابزار اس
همين گونه است؛ يعنى وقتى بهينه نشده باشد ممكن است به نظر 
ــترك دارد! اما آنجايى كه بهينه مى شود دقيقًا  ــد كه كاربرد مش برس
ــازى  اش بر اساس انگيزه است. لذا علم  حدود و ثغورش و بهينه  س
ــتر بهينه سازى شود بيشتر آهنگ انگيزه ها پيدا مى كند  هر قدر، بيش
و بيشتر رنگ مبانى را به خود مي گيرد. هم مبانى اش و هم غاياتش 
ــت كه بگويند: علم فقط در  ــود. لذا اين ادعا ناتمام اس خاص مى ش
ــت. معناى اين سخن اين است كه علم، علم  كاربردش مختلف اس
ــط بهينه برنامه ريزى  ــت و فق ــت و بهينه علم، غلط اس واحدى اس
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در شـرايط موجود، تصحيح نگاه نخبگان 
الزم اسـت تا بـه يك «وفـاق نخبگانى» 
برسيم و معلوم و پذيرفته شود كه فرايند 
توليد علم چيست؟ علم دينى داريم يا نه؟ 
معنى علم دينى چيست؟ فرايند توليد آن 
چيست؟ پس، ايجاد يك وحدت نخبگانى 

و اجماع نخبگانى، اصل است. 

براى استفاده از علم، درست است! اما نفس علم تابع غايات و پيش 
ــانه مربوط  ــت كه البته به بحث هاى عميق معرفت شناس فرضها اس
است. بلكه از اين باالتر، علم تابعى از نظام اراده هاى اجتماعى است؛ 
ــى تفاوت پيدا مى كند  ــرف كه علم فقط در مقياس كاراي لذا اين ح

نمى تواند درست باشد. 
ــن كه بين مكتب و علم، تفكيك كنيم و بگوييم مكتب جهت   اي
دار است يعنى مكتب دينى و غير دينى داريم ولى علم دينى و غير 
ــبرد علم  ــت؛ چون مكتب، بر توليد و پيش دينى نداريم هم تمام نيس
ــذارد و ماهيت علم را تحت تأثير قرار مى دهد. اين كه  هم اثر مى گ
ــد كه ما در حوزه علوم، حتى  ــى از محققين و بزرگان فرموده ان بعض
ــانى، مكتب داريم اما آنجايى كه علوم به علوم تجربى  در علوم انس
ــود  ــى تجربى، اقتصاد تجربى و يا . . . تبديل مى ش يعنى روانشناس
ــالمى نداريم قابل قبول نيست. به طور كلى مطلق علوم به  علم اس
ــوند و  ــانى، حتى آنجايى كه كميت گذارى مى ش خصوص علوم انس
ــتند كه اسالمى و غير  ــكل مى گيرند علومى هس تحقيقات ميدانى ش

اسالمى دارند.
ــا و تكليف هايى  ــه در يك نظام علمى، ارزش ه ــا مى دانيم ك  م
ــيم. واضح  ــم، خوبى و بدى ها و بايدها و نبايدهايى را مى شناس داري
ــاى مختلف،  ــتند و از مكتب ه ــت دار هس ــه ارزش ها جه ــت ك اس
ــر از اين دو، در علم توصيف  ــاى مختلفى بيرون مى آيد. غي ارزش ه
ــد بگويند كه آن توصيف ها ثابت اند و فقط  هم داريم آنها مى خواهن
به وسيله تكليف و ارزش است كه دو مجموعه علمى متفاوت درست 

مى شود؟
ــون توصيف تابع ارزش واقع  ــتند؛ چ توصيف ها هم متفاوت هس
مى شود. به تعبير ديگر در بنيان معرفت شناسى، عقل نظر تابع عقل 
ــت. مقصود از عقل نظر اعم از عقل تجربى و عقل تحليلى  عمل اس
ــت. مجموعه عقل نظر، تابع عقل عمل است و هويت عملش و  اس
ــت. به همين دليل شناخت انسان  كيفيت كارش، تابع عقل عمل اس
ــان در حوزه عقل عمل يا تولى به  ــت و يا ظلمانى. انس يا نورانى اس
ــود و يا تولى به  ــناخت او نورانى مى ش واليت حق پيدا مى كند و ش
ــى مى گردد. بنابراين،  ــناختش ظلمان واليت باطل پيدا مى كند و ش
ــان  ــت و نور در ماهيت «توصيف» حضور دارند. عقل نظر انس ظلم
ــود و يا  ــيطنت مى ش و تالش او، يا منتهى به جهالت و ضاللت و ش

ــود بايد  ــد. عقل اگر بخواهد به حكمت منتهى ش به حكمت مى رس
تابع تولى به واليت اهللا عمل كند؛ يعنى اختيار را و به تبع آن، عقل 
ــل را بر ماهيت و علم حاكم بداند. برخى اختيار را بر علم، حاكم  عم
ــمند و نورانى تلقى  نمى دانند و طبيعت مطلق كار عقل نظر را ارزش
ــل نظر يا به نور  ــت. عق ــد و ما مى گوييم كه اين گونه نيس مى كنن

مى رسد يا به ظلمت!

نقش «نيت سـالم» و «فرآيند سـالم» در توليد علوم 
انسانى

 ايـن طبعيت الهى و غيرالهى را فقـط در انگيزه مى دانيد 
يـا يك مجموعه قواعد اسـت؟ يعنى وقتى كسـى مى خواهد 
مطلبى را كشـف كند همين كه نيت سالمى داشته باشد كافى 
اسـت يا اينكه مى خواهيد بگوييد اگر كسى مى خواهد چيزى 
را كشـف بكند يك مجموعه قواعدى را هـم بايد به كار ببرد 

كه آن قواعد هم الهى و غيرالهى دارد؟
ــد نه اينكه فقط  ــه فرايند تحقيق او هم بايد فرايند نورانى باش بل
ــت، كافى نيست، بايد مسير  ــالم باشد! اين سالم بودن نيس نيتش س
ــته باشد و نقشه  ــد و تولى به حق داش فعل فرهنگى هم نورانى باش
فعل فرهنگى الهى باشد. كسى و جامعه اى كه فعاليت فرهنگى اش 
ــى كه نقشه فعاليت  ــت به نور مى رسد. اما كس ــه نورانى اس با نقش
ــت در نقشه اش، ارزشها و پيش فرض هاى  فرهنگى اش ظلمانى اس
ــد.  ــر الهى وجود دارد علمش هم ظلمانى و جهالت بار خواهد ش غي
ــت و نور حركت  ــتند؛ بلكه هويتًا بين ظلم ــته يكى نيس اين دو دس
ــوم كه هميشه بين صفر و يك  مى كنند. البته نمى خواهم مدعى ش
ــت، ولى در عين حال ماهيت تالش  حركت مى كنيم بلكه طيفى اس
ــت يا ظلمانى. در يك كلمه بايد گفت  ــان را بايد يا نورانى دانس انس
ــت بلكه به لحاظ معرفت شناختى و  نه فقط كاربرد علم، متفاوت اس
ــى، فهم، يا حق است يا باطل. فهم يا در فرايند پيچيده  هستى شناس
جريان حق در عالم واقع مى شود يا در جريان پيچيده جريان باطل. 
اين گونه نيست كه انسان منفصل از جامعه و تاريخ و تكوين بتواند 
فكر كند و توليد دانش داشته باشد! همين قدر كه وارد جريان توليد 
ــود به جريان جامعه، تاريخ و تكوين پيوند مى خورد كه  دانش مى ش
يا در جريان واليت شيطان قرار مى گيرد و يا در جريان واليت نبى 

اكرم (ص). 

رويكردهاى مختلف در بحث تحول در علوم انسانى 
ــانى الهى مشترك  ــانى كه با ما در ضرورت توليد علوم انس كس
هستند اليه هاى متفاوتى دارند؛ بعضى در حد اصالح گزاره ها بحث 
مى كنند، بعضى در حد اصالح نظريه ها و برخى ديگر در حد اصالح 
ــق حاكم بر علم بحث  ــم. ما در حد روش تحقي ــفه عل مبانى و فلس
ــم، مبانى حاكم،  ــه روش حاكم بر عل ــتيم ك مى كنيم و مدعى هس
ــتند! تحول در  ــازمان مديريت و برنامه مديريت هم متفاوت هس س
ــزاره را بخوانيم و  ــت كه فقط گ ــانى به اين معنا اين نيس علوم انس
اصالح كنيم يا حداكثر فلسفه علم را تغيير دهيم بلكه تحول علمى و 
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دامنه تغيير آن، بسيار گسترده تر از اين حرف  هاست!

 آيا براى رسيدن به چنين علمى، بايد همين روش استنباط 
حوزوى را به كار گرفت؟ 

ــتنباطى شدن علم  ــدن و اس ــدن علم، نقلى ش معنى اسالمى ش
ــتنباط با تحقيقات  ــت؛ بلكه در يك فرايند پيچيده، عمليات اس نيس
ــى و تحقيقات كتابخانه اى و نظرى به همديگر گره مى خورند  ميدان
ــن فرايند، بايد  ــد. در اي ــانى الهى خواهد ش و حاصل آن، علوم انس
ــود و سهم هر يك از مفاهيم و معارف  روش تحقيق علوم تعريف ش
ــت آيد  ــات، اعم از اطالعاتى كه با تحقيقات ميدانى به دس و اطالع
ــرى و نيز اطالعاتى كه با  ــا تحقيقات كتابخانه اى يا تحقيقات نظ ي
ــتنباط از متن دين به دست مى آيد مشخص شود. لذا توليد علوم  اس
ــانى اسالمى به معنى تعطيل تحقيقات ميدانى و تجربى و نظرى  انس
نيست و معنى نقلى شدن علوم هم اين نيست، بلكه به معنى ايجاد 
ــت و سازمان آن هم چيزى به  هماهنگى در يك فرايند پيچيده اس
ــگاه و حوزه كه در عرض هم به صورت دو دستگاه موازى  نام دانش
ــن از تركيب اطالعات به  ــند نخواهد بود. هم چني ــته باش قرار داش
ــم، علم دينى به  ــكوالر با اطالعات دينى ه ــت آمده از علم س دس
ــازى ممكن است يكى از مراحل  ــت نخواهد آمد! اين تركيب  س دس
ــود ولى اين كار، براى  ــل انجام در اين فرايند پيچيده پذيرفته ش قاب
ــت و علم دينى حقيقى توليد نمى كند. بنابراين،  دوره گذار خوب اس
ــازى  ــت و نه به معنى تركيب س علم دينى نه به معنى علم نقلى اس
ــكوالر و معارف اسالمى است. علم دينى به معنى جارى  بين علم س
ــالمى در يك فرايند پيچيده، در عرصه تحقيقات  ساختن معارف اس
ــيدن به يك محصول ديگر  ميدانى و نظرى و كتابخانه اى براى رس
ــت. استنباط در حوزه معارف دينى و تفقه، در محوريت تحقيقات  اس
تجربى و ميدانى و نظرى قرار مى گيرد و با محوريت دين، علم دينى 
ــگاه مطرح است و باالى  ــت مى آيد. در غرب، فقط نهاد دانش به دس
ــتند كه اين مراكز، مبانى و غايات را  ــر آن، مراكز آكادميك هس س
تعريف مى كنند اما در جامعه ما غير از اين امور، احتياج به نهاد دينى 

نيز داريم تا از طريق يك شبكه بزرگ به تحوالت علمى بپردازيم.

 بـه صورت تئورى چـه گامهايى را براى رسـيدن به اين 
هدف قائل هستيد، از كجا بايد شروع كرد به صورت تئوريك 

نه عملى؟ 
ــهاى موازى را انجام  به صورت تئوريك بايد يك مجموعه تالش
دهيم؛ هم ميدان نظريه پردازى را بايد باز بگذاريم، هم موضع بحث 
در فلسفه علم را باز كنيم. ولى به صورت عميق تر بايد ميدان بحث 
ــق» و به طور كلى روش توليد فرهنگ را موضوع كار  «روش تحقي
قرار دهيم و روش توليد فرهنگ را به روش عام خود، و به خصوص 
ــم. بايد بتوانيم  ــوزه علوم تخصصى مرتبط كني ــق در ح روش تحقي
ــورت هماهنگ تعريف كنيم و  ــگاه عقل، وحى و حس را به ص جاي
ــود، يعنى  ــد كه مبناى توليد روش ما ش اين كار بايد به گونه اى باش

مبناى فلسفه روش بايد بتواند نسبت بين اينها را هماهنگ كند؛ آن 
هم به گونه اى كه وحى، محور شود نه تابع. به عبارت ديگر، فلسفه 
ــى، عقالنى و تجربى و  ــبت بين علوم وحيان روش تحقيق، بايد نس
ــد و كاركرد عقل و حس  ــورت هماهنگ تعريف كن ــى را به ص حس
ــل تحقيق جاى دهد و عمل تحقيق در فعاليت  ــل وحى در عم را ذي
تحقيقاتى اجتماعى را به ذيل وحى بكشاند تا سرپرستى تحقيقات در 
دست دين باشد و انبياء، اوليا و خلفاى الهى بر عرصه فرهنگ سازى 
حكومت كنند. البته بايد دقت كرد كه در عرصه فرهنگ  سازى، عقل 
ــرار مى گيرند.  ــود بلكه تحت هدايت وحى ق ــس تعطيل نمى ش و ح
ــوزه توليد نظر را هم نبايد ناديده  ــان با آن امور، تحقيق در ح همزم
گرفت. اين طور نيست كه بگوييم نظريه پردازى در عرصه نظريات 
ــى و  ــود يا اصالحات ديگر از قبيل اصالحات متون درس تعطيل ش
ــته شود، بلكه آنها هم بايد انجام شود اما كار  امثال آن ناديده انگاش

اساسى تر، آن كار ديگر است. 

 در شرايط موجود چه بايد كرد؟ 
ــگاه نخبگان الزم  ــرايط موجود، تصحيح ن ــه نظر مى آيد در ش ب
ــيم و معلوم و پذيرفته شود  ــت تا به يك «وفاق نخبگانى» برس اس
ــا نه؟ معنى علم  ــت؟ علم دينى داريم ي ــه فرايند توليد علم چيس ك
ــس، ايجاد يك وحدت  ــت؟ پ ــت؟ فرايند توليد آن چيس دينى چيس
ــاد انگيزه و اجتماعى  ــت. ايج نخبگانى و اجماع نخبگانى، اصل اس
ــپس، تداوم و تعميق و گسترش آن، هم كار  كردن اين انگيزه، و س
ــت كه بايد اتفاق بيافتد. هم چنين اين بحث بايد به عرصه  دوم اس
ــت برگردد و  ــدان اصلى خودش كه ميدان تحقيقات فرهنگى اس مي
ــى اش كم تر شود و به تدريج از بين برود. براى اينكه به  رنگ سياس
ــيوه  ــيم، بايد هماهنگى اجتماعى به وجود آوريم. ش اين مقصد برس
كارمان هم بايد «نقد، نقض و طرح» باشد؛ يعنى از نهضت نقد علوم 
ــروع كنيم. سازمان آن هم بايد ايجاد نمايشگاه هاى  انسانى رايج ش
ــترده، ايجاد نظام مناظرات قاعده مند و امثال اينها باشد. به نظر  گس
ما، اسالم يك حركت تاريخى دارد كه در آن مسير، فرهنگ خودش 
ــير است.  ــالمى يكى از نهادهاى اين س را توليد مى كند. انقالب اس
ــالم، جوشش انقالب اسالمى در اين مسير و نيز،  ظرفيت تكاملى اس
ظرفيت هاى اجتماعى داخلى كه نيروهاى مؤمن و جوان پرتالش و 
ــمند معتقد به اسالم در حوزه و دانشگاه  حدود ده ها هزار عالم دانش

امكانات و ظرفيت هاى ما براى اين حركت عظيم هستند.

با تشكر از شما به خاطر انجام اين گفتگو.
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گفتگـــو بــــا دكتـــر حسـين كچـــويـان، رييـس گــــروه جامعـــه شناســـى دانشــگاه تهران

مدرنيته يك دين است 
و نه تطــــور عينى عالم

2
دفتر ويژه
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جنابعالى حتماً يادتان هسـت كه اين بحث اسالمى شـدن علوم انسـانى، اول انقالب به 
نوعى مطرح شـد؛ البتّه شايد عنوانش  اسالمى كردن دانشگاهها بود، ولى روى بخش علوم 
انسـانى آن توافق بيشترى وجود داشـت كه اين علوم انسانى، غير اسالمى است و مراكزى 
هم  براى اين كار تشكيل شد؛ از جمله، نهاد همكارى حوزه و دانشگاه بود كه حتى آثارى هم 
در زمينه هاى اقتصاد و جامعه شناسـى و شـايد روانشناسى ارائه داد. سى سال از آن جريان 
گذشـته و دوباره اين بحث مطرح شـده اسـت. معنايش هم اين است كه در اين سى سال 
اتّفاق ويژ ه اى نيفتاده و مشـكل، همچنان به قّوت خود باقى اسـت يا حتّى به نظر بعضى ها، 
مشكل حاّدتر شده است. به عنوان اولين سؤال، بفرماييد چرا در طول اين سى سال، كارى 

انجام نشده و اين ماجرا به جايى نرسيد؟
کچويان: بسم اهللا الرحمن الرحيم. خدمت شما عرض کنم که به نظر من، اين نوع سؤال ها از يک 
نگاه  درستی نسبت به موقعيت کار برنمی خيزد. در واقع سؤالی که شما مطرح می کنيد، سؤال عده ای 
ديگر هم هست، و حتّی همين االن هم که مسئله مجددًا مطرح شده است، بعضی ها از ما می پرسند، 
ــال ديگر؟ يک سال ديگر؟ اين در واقع، ناشی از خطا در  ــت اين اتّفاق بيافتد؟ فردا؟ دو س کی قرار اس

فهم ماهيت مشکل و ماهيت علم و تغييرات علم است.
ــدن  ــه گفته ام: ما يک تجربه تاريخی داريم. غربی ها هم يک نوع تجربه دارند. جدا ش من هميش
ــکل تازه ای درآمدن آن،  ــلّط علم در جهان و يا انتقال اين علوم به يک جای ديگر، و به ش از روند مس

قرن ها طول می کشد.
ــلمين در رابطه با ورود علوم يونانی به جهان اسالم و نزاعی که در آن موقع در  ــما به تجربه مس ش
رابطه با فلسفه ايجاد شد، نگاه کنيد. درآن موقع فلسفه يک رشته نبود، بلکه در واقع يک علم متّکی به 
عقل انسانی بود، و وقتی به جهان اسالم وارد شد، مسئله ايجاد کرد و باألخره چندين قرن طول کشيد 
ــا خود را با دين تطبيق داد و در بعضی جاها تحليل رفت. مثالّ اخالقياتش در معراج  ــا در بعضی جاه ت
السعاده و جامع السعادات ظاهر شد؛ فلسفه ا ش در جهان شيعه، به مالّ صدرا و حاج مالّ هادی و ديگران 

منتهی شد و بعد از يک 
ــول، در جهان  دوره اف
الی ها  غير شيعی که غزّ
ــا، بنياد  ــن تيميه ه و اب
ــی را زدند،  ــوم عقل عل
ــول  ــرن ط ــن ق چندي
ــما در  ــر ش ــيد. اگ کش
ــم نگاه  ــود غرب ه خ
ــد، تا قرن هجده و  کني
علم  ــان،  همچن نوزده  
ــود ش، علم قرون  موج

وسطايی است.
ــلمين شکل گرفته بود؛ يعنی الهيات ، کالم ، فلسفه  و رياضيات  اين علم هم عمدتًا، تحت تأثير مس
و پزشکی و هر چه که داشتند از مسلمين بود. از قرن چهاردهم و يا پانزدهم ميالدی به بعد، عده ای 
ــت و ما بايد يک علم ديگری داشته باشيم. علم، اين جوری  ــکالی در اين علوم هس می گفتند: گويا اش
ــيد تا اين فکر اوليه ای که مثالً در قرن  ــش قرن طول کش ــايد ش ــت، يعنی چهار - پنج قرن، و ش اس

چهاردهم يا پانزدهم شکل گرفته بود، عملی شود.
ــکل گرفت و سپس تکميل شد. برای ايجاد يک تحول،  ــی  اواخر قرن نوزدهم ش مثالً جامعه شناس
ــدارها و  ــد. من معتقدم که اين هش ــازی کنن ــت که بسترس ــود اين اس ــن کاری که بايد انجام ش اولي
ــازی ها فقط خاصيت اش اين است که آدم ها را متوجه به يک چيزی بکند که آقا! اين مشکل  جريان س
وجود دارد و نه بيشتر از آن. البتّه هر کسی که در اين باره صحبت می کند، ممکن است يک مايه های 
ــد و می گويند مثالً  ــرت آقای خامنه ای صحبت می کنن ــئله بدهد؛ مثالً وقتی حض ــی هم به مس ايجاب

دکتر «حسين کچويان»، 
ــيار  متولد ۱۳۳۸ تهران، دانش
و عضو هيأت علمی دانشکده 
علوم اجتماعی دانشگاه تهران 
ــر  ــال حاض ــت. وی در ح اس
ــی  شناس جامعه  گروه  رئيس 
(۸۶ تاکنون) و عضو شورای 
عالی انقالب فرهنگی است. 

مدرک  دارای  ــان   کچوي
ــتر  ــگاه منچس دکترا از دانش
ــالوه بر  ــت و ع انگليس اس
دروس  ــگاهی،  دانش دروس 
ــطح حوزه را نيز در مدرسه  س
ــه  ــری و مدرس ــهيد مطه ش
ــران گذرانده و يک  مروی ته
ــارج  ــز در درس خ ــال ني س
آيات جوادی آملی و موسوی 
بجنوردی شرکت کرده است. 
ــان ده ها  ــر کچوي از دکت
ــه و گفتگو در مطبوعات  مقال
ــور به چاپ رسيده است.  کش
ــر شده  مهمترين کتب منتش
وی (تاليف و ترجمه) عبارت 

است از:  
ــان  پاي ــه  نظري ــد  نق
ــف).  ۱۳۷۶(تالي ــوژی،  ايدئول
علم و جامعه شناسی معرفت، 
روشنفکران  (ترجمه).   ۱۳۷۶
 ۱۳۷۸ پيامبری،  ــت  شکس و 
ــو و  ــل فوک ــه). ميش (ترجم
ــت،  معرف ــی  شناس ــه  ديرين
کاو  ــدو  کن ــف).  (تالي  ۱۳۸۲
ايران،  ــی  معماي ــت  ماهي در 
و  ــفه  فلس ــف).  (تالي  ۱۳۸۳
ــی سياسی دکتر  جامعه شناس
شريعتی، مقدمه کتاب فلسفه 
ــی،  سياس ــی  شناس جامعه  و 
ــه موضوعی دکتر علی  انديش
شريعتی، دفتر چهارم، ۱۳۷۴. 
ديدگاه  در  ــی  اجتماع عدالت 
ــهيد  ــريعتی و ش ــوم ش مرح
مطهری، در کتاب سفر سبز، 

مجموعه مقاالت، ۱۳۷۴.

بـراى ايجـاد يك تحـّول، اّوليـن كارى كـه بايد 
انجام شـود اين است كه بسترسـازى كنند. من 
معتقدم كه اين هشـدارها و جريان سازى ها فقط 
خاصيت اش اين اسـت كه آدم ها را متوّجه به يك 
چيـزى بكند كه آقا! اين مشـكل وجـود دارد و نه 

بيشتر از آن. 
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انسان شناسی اش مشکل دارد، و يک راهکار ارائه می دهند.
ــت. فهم ما اآلن با آن زمان، زمين تا آسمان فرق  ــی سال قبل ما اصالً قابل مقايسه نيس ــکالت علوم اجتماعی موجود، با دانش س مش
می کند. من در آن زمان، خودم در جريان همين قضايا بودم و مثالً قرار بود کتاب هايی نقد بشود، من هم در جريان نقدشان بودم و آنها را 
می خواندم. همچنين در شکل گيری سازمان «سمت» و يا در بحث حوزه و دانشگاه، يک ارتباط هايی وجود داشت؛ ولی اينکه چرا آنجا اين 

اتّفاق نيفتاد به خاطر اين است که فی نفسه اصالً امکان اتّفاق وجود نداشت و حتّی اآلن هم اين امکان وجود ندارد.
ــه  ک ــت  نيس ــزی  چي ــم  عل
ــک  بوروکراتي ــای  کاره ــا  ب ــما  و ش
ــت  ــا خاصي ــد. تنه ــش کني ــازمانی حلّ س
ــازمانی اين است  کارهای بروکراتيک و س
ــازی کند و از اين جهت البتّه  ــتر س که بس
ــک ضعف هايی  ــا ي ــت که م ــود گف می ش
ــما وقتی برمی گرديد و به عقب   داشتيم. ش
ــد، می بينيد که عده ای آمدند  و نگاه می کني
ــده ديگری آمدند  ــی کردند؛ بعد ع و کارهاي
ــد.  کردن ــل  عم آن  ــس  عک ــالً  به کام
عنوان مثال در روند جذب دانشجو و جذب 

ــد غلط بوده است. اگر ما اين درک و فهم را داشتيم که اين علوم مشکل دارد، در  ــعه علوم انسانی، همه کارهايی که انجام ش ــتاد و توس اس
توسعه بی رويه علوم انسانی (که هرجا می خواهيم يک عده دانشجو بگيريم، اين رشته را راه می اندازيم، چون پولی نمی خواهد و مشکالتی 
ــبت به مقوالت و  ــت. ببينيد! در ابتدای انقالب نس ــگاه ندارد) تأمل می کرديم. ولی خب، اين هم طبيعتًا مربوط به انقالب اس مثل آزمايش
ــريعتی در يک جايی، در مورد نظام سياسی ـ  ــت؛ يعنی مثالً يک موقعی مرحوم ش ــکالت جهان موجود يک بصيرت اجمالی وجود داش مش

اجتماعی اسالم صحبت کرده بود؛ ولی اين علوم به درستی در سيستم آموزشی ما درک نشده بود.
به نظر من، يکی از مشکالت اين علوم اينست که واقعًا کسانی که در اين کشور کار می کنند (نه همه آنها، به طور کلّی سيستم آموزشی 
ــوم را فهميده بوديم، می ديديم که خيلی از اين حرف هايی را که االن ما  ــن علوم را خوب نفهميده اند. اگر ما خوب اين عل ــم)، اي را می گوي
می زنيم، صد سال پيش  وبر زده بود و قبل از او نيز نئوکانتيها زده بودند. يعنی اينها حرف هايی است که پنبه اش زده شده است و به استناد 
ــت، قاعدتًا کارهايی که می خواستيم بکنيم يا کرديم،  ــد خيلی کارها کرد؛ ولی چون در بدو امر، بصيرت  ما کم بوده اس همان حرف ها می ش
ــازی هم مکفی نبود. بعد هم يک خطاهايی از درونش درآمد و آن خطاها هم معلول پويايی های خود  کارهايی بود که اصالً برای  بسترس
انقالب و پويايی های اجتماعی بوده است. مثل اينکه هنوز هم نزاع های خيلی جدی در ساختار سياسی مان هست. يک عده ای در اين کشور، 
ــه اقتصادی کارهايی انجام دادند. عده ديگری آمدند که  ــتند طرف غرب بروند و در جنب ــد  و در رأس حکومت قرار گرفتند و می خواس آمدن
ــمت غرب بروند. اينها آمدند و همه آن کارهای قبلی اوليه را نقد کردند  و دور ريختند. خالصه، فکری  ــی به س ــتند در جنبه سياس می خواس

که می آيد و در جامعه حاکم می شود، آثاری دارد. چيزهايی را خراب می کند و چيزهای جديدی را جايگزين آن می کند.
ــازی هم خوب پيش  ــت. خوب، البتّه بايد قبول کرد که در بسترس ــی هم در ماهيت قضيه اس ــت و بخش يک بخش قضيه اينجوری اس

نرفتيم.
 به نظر مى رسد كه شما معتقديد كه اين بحث، عمدتاً ناظر به يك روند و فرآيند گفتگو و مباحث علمى و مباحثه و مناظره 

است و اصًال، خيلى ناظر به مقام اجرا و تصميم گيرى و اين جور مسائل نيست.
ــما فرض کنيد که اگر بتوانيم به پايان نامه ها جهت  ــازمانی را انجام دهيم. ش ــازی های س  نه. ببينيد، در يک زمينه هايی بايد اين بسترس
بدهيم، همان کاری که در همه جای دنيا به داليل مختلف می کنند؛ يعنی يک جايی ممکن است استاد نداشته باشد؛ يک جا ممکن است 
ــد.  به اين داليل ممکن است که  يک علم را تعطيل کنند و يک علمی را  ــد؛ و يک جا ممکن است ذخيره علمی الزم نباش ــته باش پول نداش
ــيری را ببندند. مثالً بيرمنگام که يک مکتب مهم است، دو سال پيش  حوزه مطالعات فرهنگی خود  ــايند يا مس ــير را بگش باز کنند؛ يک مس
ــت. مطالعات فرهنگی با آن مکتب شکل گرفت، ولی خب، تشکيالتش را تعطيل کرد. يا مثالً همين  ــت. مکتب بيرمنگام معروف اس را بس

پريروز ايميلی آمد که جامعه شناسی اش را هم بست.
صحبت در اصل و محتويات يک رشته است، نه محتويات علمی. مثالً در سازماندهی و يا پذيرش دانشجو و پذيرش استاد، يا موضوعاتی 
ــط و توسعه يک رشته، خيلی کارها  ــد. در بس ــته باش که بايد روی آن کار کنيم و نوع تعامالتی که بايد بين جامعه و اين حوزه ها وجود داش
می شود کرد. اينکه چه رشته ای را کجا بگذاريم، کجا نگذاريم. اصالً شايد ما به يک جايی برسيم که بگوييم که ما در جنبه اقتصادسنجی يا 

در روند جذب دانشـجو و جذب استاد و توسعه علوم انسانى، 
همه كارهايى كه انجام شـد غلط بوده است. اگر ما اين درك 
و فهم را داشتيم كه اين علوم مشكل دارد، در توسعه بى رويّه 
علوم انسـانى (كه هرجا مى خواهيم يك عّده دانشجو بگيريم، 
اين رشته را راه مى اندازيم، چون پولى نمى خواهد و مشكالتى 

مثل آزمايشگاه ندارد) تأّمل مى كرديم. 
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جامعه سنجی، اين علوم را می خواهيم. مثالً می خواهيم  راجع به جرم و جنايت و قتل، يا در زمينه نظرسنجی راجع به تمايالت دانشجويان 
و جوان ها کارشناسانی داشته باشيم.

ــانس و دکترا پيش می بريم و در آنجا هم نه  ــطح فوق ليس ــت بگوييم که ما اين بخش را در س در بخش تئوريک اين قضيه، ممکن اس
در سطح گسترده، بلکه در جاهايی منتخب و با ساز و کارهای خيلی جدی و عميقی که حاصل کار چيز خوبی بشود، کار را پيش می بريم. 

اين ها کارهايی است که می شود انجام داد.
 به نظر شما اين مشكل و معضل، يعنى اينكه علوم انسانى در دانشگاه هاى ما اسالمى نيست، بيشتر مربوط به مقام ثبوت 
اسـت يا اثبات يا هر دو؟ يعنى اينكه چون ما تئورى و تبيينش را نداريم، فهمش را نداريم و در نتيجه به اين علوم انسـانى 
اسالمى نرسيديم؛ يا اينكه نه، بحث اينست كه  مبانى وجود دارد و بحث ها فى الجمله در جاى خودش و در اثبات و تحّققش 
پخته شـده است؛ ولى در به صحنه دانشـگاه آوردنش، استاد مناسب تربيت كردنش، متن دانشگاهى مناسب براى آن آماده 

كردن  مشكل داريم. مشكل كجاست؟
ــالمی کانادا و آمريکا که پاکستانی ها و هندی ها  ــانی  وجود دارد. يک نگاه (مثل نگاه فصلنامه علوم اس ببينيد؛ دو نگاه راجع به علوم انس
ــت. نگاه ديگر می گويد که  ــالمی، همين علوم موجود حوزوی ما اس ــت که در واقع علوم اس ــتانی ها آن را راه انداخته اند) هس و عمدتًا پاکس

ــک چارچوب و يک نوع  ــته ايم. اين ي ــا تاکنون اين علوم را نداش م
ــت و انطباقش با فضای فرهنگی ما اينست که اين  نگاه متفاوت اس
چارچوب را بگيريم و آن را بسط و توسعه بدهيم و با فضای فرهنگی 

خودمان تطبيق دهيم.
پس يک نگاه می گويد که علوم انسانی در جامعه اسالمی، همان 
علوم حوزوی است که در دوره شکوفايی تمدن اسالمی، رشته هايی 
ــته هايی مثل تاريخ که ابن خلدون آن  ــعه پيدا کردند؛ رش از آن توس
ــی که بيرونی آن را توسعه داد و جغرافيا  ــعه داد و مردم شناس را توس
ــی و فلسفه و فقه و اصول  ــفرنامه نويسی و سياست نامه نويس و س
ــا اوضاع و احوال موجود  ــا را ما بايد مطابق ب ــان و ... همين ه و عرف
ــترش بدهيم. نگاه ديگر می گويد که ما علوم انسانی نداشته ايم  گس

و حاال ديد جديدی پيدا کرده ايم. 
ــعه اش بدهيم. اما در نگاه دومی، اصولش وجود دارد، ولی بسط و  ــت و يک مقدار بايد توس در آن معنای اولی، همه چيز پخته و آماده اس
ــکل ما، مشکل اثباتی قضيه است؛ ثبوتًا اموری وجود دارد و قطعًا هم وجود  ــتلزم کارهای جديد است و امروز مش ــترش  آن در واقع مس گس

دارد.
 اگر بخواهم فهم خودم را نسبت به قضيه بگويم، بايد بگويم که علوم انسانی اصالً علم نيست، بلکه تأمل عقالنی بر هستی انسانی در 
ــت. همان طور که گفتم، اين حرف ما نيست، حرف وبر و ديگر  ــت. اين تأمل عقالنی کامالً فرهنگی و کامالً تاريخی اس هر دوره تاريخ اس
جامعه شناسان قبل از اوست که می گويند اين علوم، فرهنگی هستند؛ به اين معنا که نوع نگاهی که انتخاب می کنی، نوع ارتباط هايی که 
می خواهی بسنجی، نوع موضوعات و مسائلی که می گويی، اصالً همه اش فرهنگی است. وبر می گويد: من به تمدن غرب از حيث عقالنيت 
آن عالقه دارم. آيا اين تنها تعريف از غرب است؟ وبر می گويد: نه، به نظر من برای منی که داخل اين تمدن هستم و علقه های فرهنگی ام 
ــت که وقتی می خواهم عقالنيت را بررسی کنم، در چارچوب مارکسيسم بررسی  کنم يا در  ــت، اين مسئله مهم اس ــاز اس با اين تمدن همس
چارچوب ديگر؟ اين مسئله کامالً به خود شما مربوط است. مارکس خواسته، آن طرف  مسئله را ببيند، من می خواهم اين طرفش را ببينم؛ 
ــد، همه اينها در واقع تابع انتخاب های شخص است که البته گتره ای نيست، منطق و استدالل دارد و  ــی باش اينکه با چه رويکرد و چه روش

در واقع برای اعتبارشان يک اجماع فرهنگی يا يک اجماع علمی الزم است؛ و اعتبارش، اعتبار درونی است.
 

آيا وقتى ما هم مى خواهيم سراغ اسالمى كردن علوم انسانى برويم، با همين منطق مى رويم؟ 
 من ديدگاه خودم را بيان می کنم. در اين زمينه خيلی ها حرف زده اند. من معتقدم که اصوالً علم از درون زندگی آدم ها می جوشد. گونه های 
مختلف زندگی، گونه های مختلف فهم را می دهد و من اعتقاد دارم که گونه های متفاوت زندگی را هم اصالً ما نساخته ايم. هر گونه  زندگی، 
در واقع يک تقدير تاريخی است و عمدتًا هم برگشت آن به انبياست؛ يعنی من فکر می کنم که شکل های مختلف زندگی را انبيا آغاز کردند 
ــول (صلی اهللا عليه و آله) داده است. حتّی به نظر من، شکل مدنيت موجود در غرب هم، ريشه های  مانی اش را حضرت رس ــکل آخرالزّ و ش
ــانی خودمان تأمل عقالنی بکنيم و از دل اين تأمل عقالنی، علم الزم و فهم  ــترش علوم انس ــط و گس دينی دارد. ما می توانيم در جهت بس
ــانی در واقع تأمالت عقالنی در مورد موقعيت های انسانی است. البتّه موقعيت های اجتماعی و غير اجتماعی  ــود. علوم انس الزم زاييده می ش

كار علوم انسـانى اين اسـت كه زندگى ما 
را معنـا دار كند. جايـگاه ما را در اين عالم 
به يك معنا روشـن كند و در عين حال هم 

به ما جهت بدهد.
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ــت و به حسب حوزه های آن  از هم جداس
متمايز و متفاوت می شود.

ــانی اين است که زندگی  کار علوم انس
ــا را در اين  ــا دار کند. جايگاه م ــا را معن م
ــد و در عين  ــن کن عالم به يک معنا روش
ــن فکر  ــت بدهد. م ــه ما جه ــال هم ب ح
ــانی از  ــکل گيری علوم انس می کنم که ش
ــم، همه اش  ــری که من می گوي اين منظ
ــت. اگر ما به  تابع بقای زندگی اسالمی اس
ــخ برگرديم (بعضی ها می گويند که در  تاري
ــت سال اخير، ما در تاريخ نبوده  اين دويس

ــال اخير، به يک معنا غربی ها دارند تاريخ را پيش می برند و حاال کسان ديگری هم مثل ما  ــت س ــت هم می گويند. در اين دويس ايم و درس
پيدا شده اند که داعيه دار تمدن هستيم) و  بتوانيم اين نوع زندگی ای را که ديانت به ما گفته نگه داريم  و با مدرنيته تطبيق ندهيم؛ يعنی 
ــب با خودش را  مدرنيته نتواند در قالب و صورت دينی، خودش را به ما تحميل کند. اگر اين زندگی دينی تداوم پيدا کند، قطعًا فهم متناس

هم ايجاد خواهد کرد.

شما االن كدام زندگى را دينى مى دانيد؟ همين زندگى موجود كه ما االن داريم؟
ــاختار عينی مادی تعريف کرد، بلکه براساس تمدن های مختلف و  ــاس س ــکل های مختلف زندگی را نبايد براس ــد که ش به نظر می رس

.فرهنگ های مختلف بايد تعريف کرد. البتّه فرهنگ به معنای خاصّ آن نه به معنای عام
در لذّت ها، تفريحات، آنجايی که احساسات و تخيالت و نيازها و ايده آل ها و آرزوها مثل شعر و ادبيات بروز می کنند؛ مثل همين هيئات 
ــناخت. ما هنوز هم هر چقدر هم که فکر کنيد به لحاظ بنيادهای مادی خود مدرنيته زده شده ايم،  ــينه زنی. در اينجاها بايد فرهنگ را ش س
باز می بينيد که در کارهای هنری کسانی مثل مجيدی يا حتی در کارهای کيارستمی مايه های عرفانی و دينی وجود دارد. درست است که 
ــازيم يا شعری بخوانيم، اشعار مولوی و حافظ را می خوانيم، و  ــين می دويم، ولی وقتی می خواهيم مثالً فيلمی بس چهار نعل داريم دنبال ماش
حتّی در اشعار شعرای جديدمان هم معنويت، خيلی ديده می شود. من فکر می کنم که ما از خيلی جهات هنوز زندگی مان دينی است؛ نفس 
وجود خداوند برای بخش اعظم مردم مقبول است و در زندگی خانوادگی نيز بخش اعظم مردم زندگی شان دينی است و در چارچوب شرع 

حرکت می کنند؛ مثالً در مورد خورد و خوراکشان، حالل و حرام را رعايت می کنند و ...

 البتّه من اين مسـئله را نفى نمى كنم و نمى خواهم بگويم كه فرهنگ  و معيشـت موجودمان هيچ آثار و نشانه هايى از  دينى 
بودن ندارد. اين را كه قطعاً نمى توان گفت، اّما به راحتى مى شود تأثير مخّرب فرهنگ مدرن را بر همه شئون ما مشاهده كرد. 
البتّه اگر زندگى هايمان را با صد يا دويست سال پيش  مقايسه كنيد، مى بينيد كه آثار تخريبى اين فرهنگ بسيار جّدى است. 
حاال از اين بحث بگذريم. با آن تعريفى كه شـما از علوم انسـانى كرديد، آيا ما قبل از دوران مدرن هم چنين علوم انسانى اى 

داشتيم؟ آيا آن هم محصول تأّمالت عقالنى بود؟
 بله. در آن موقع هم جامعه وجود داشته است و تأمالت عقالنی داشته است. 

 
از اين زاويه، شما مثًال فقه را هم جزو علوم انسانى مى دانيد؟

 بله
 

فقه، محصول تأّمالت چه كسانى بوده است؟
 فقها، البتّه در اينجا تأمالت شخصی و ذهنی فقها نبوده است، بلکه فقه، مستند به نقل و وحی بوده است.

ــت؟ يا بين خود فقهای شيعه،  ــت، پس فرق بين مکتب مدينه و مکتب بغداد و بصره در فقه چيس ــتند به نقل بوده اس اگر همه چيز مس
ــت؟ تأمل عقالنی  ــی و مفيد و بعد مرحوم انصاری چه بوده اس ــيخ طوس فرق بين عالمه حلّی و ... فرق بين ابن جنيد و ابن عقيل و بعدًا ش

يعنی همين.  من تأمل عقالنی بی مبنای سنّت که نگفتم. 
مرحوم شهيد صدر يک جمله ای دارد. وقتی ايشان بحث می کند که آيا عقل يکی از منابع استنباط هست يا نيست؟ می گويد: بله، عقل 
بدون شک يکی از منابع استنباط است؛ ولی بعد ايشان می گويد: اما يک فتوای فقهی را نمی توانيم پيدا کنيم که به استناد عقل محض داده 

من هميشه گفته ام: يكى از اشتباهات ما از اول، نفهميدن زيركى ها 
و فريبكارى هاى تمّدن فعلى غرب اسـت كه خودش را از اول آن 
طورى كه هسـت (مثل يك دين) عرضه نكرد، بلكه به عنوان يك 
تطـّور عينى عالم عرضه كرد. اگر از اول مثل يك دين، خودش را 
به ما عرضه كرده بود، اينجور نمى شـد كه همه امور اين تمّدن را 

بگيريم و بعد هم به طور ناخودآگاه عوض بشويم. 

174

www.ebnearabi.com پژوهشى درباره ابن عربى ، عرفان و تصوف



ــد و مستند به نقل نباشد.  شده باش
ــه فقه اين  ــم بگويم قصّ می خواه
ه علوم ديگر هم ممکن  است و قصّ

است همينطور باشد.
ــوم تأمل  ــه نگفتم مفه من ک
عقالنی يعنی اينکه هر کسی برای 
خودش فکر کند. نه، در فقه، تأمل 
عقالنی يعنی کلّ سنّت. اين سنت 
ــون حضرت  ــور وجودی چ با حض
ــه و آله و در  ــول صلی اهللا علي رس
کنار آن آيات قرآن شروع می شود 
و تا تدوين  اصول أربعمائة ادامه پيدا می کند و تأمل هم يعنی همين کم و زياد شدن منابع. ما که نگفتيم فقها گتر ه ای و از پيش خودشان 
ــتند به کتاب و اصول و حديث باشد؛ ولی در مورد تاريخ  ــت که بايد مس ــنّتی را به وجود آوردند. در مورد فقه، معلوم اس در هر موردی يک س

آيا اين الزام وجود دارد؟ البته که ندارد. 

سـؤال ديگرى كه وجود دارد اين اسـت كه ما وقتى سخن از اسالمى كردن علوم انسانى مى گوييم، ظاهراً فرض را بر اين 
مى گيريم كه علوم غير انسانى يا به تعبيرى علوم طبيعى مشكلى ندارند و اسالمى اند. شما موافق اين مسئله هستيد؟

 نه

چطور؟ مشكل آنها چيست؟
ــفه علم. کسی فرهنگی بودن  ــبت به علم وجود دارد، همه علوم يک وجه فرهنگی دارند به معنای فلس ببينيد، مطابق فهمی که االن نس
اين علوم را انکار نمی کند. ويلدينگ می گويد: يکی از وجوه سکوالر بودن علوم طبيعی اين است که فيزيک نيوتنی، مستلزم زمان و مکان 
مطلق است. (تا قبل از نيوتن، زمان و مکان، مطلق تلقّی نمی شد.) در واقع يک نوع خودبنيادی غير قابل تقيد به کلّ هستی مکانی و زمانی 
ــت، به جايی هم منتهی نمی شود. اگر زمان نسبی باشد، يک جايی آغاز  ــده اس ــت؛ يعنی از جايی آغاز نش می دهد. زمان و مکان، مطلق اس

می شود و يک جايی پايان می پذيرد. 
خوب، اين علم سکوالر است و اين، يکی از معانی فرهنگی بودن علم است؛ همين طور در جنبه های ديگرش هم فرهنگی است. مثالی 
ــت انسان باشد  ــت که اصوالً نگاه تکنيکی به عالم و اينکه اين عالم می تواند مثل موم در دس ديگر از جنبه های فرهنگی بودن علم اين اس
ــت ها به عالم اينطور نيست. اگر با عرفان کاستاندايی آشنا باشيد،  ــکل دهد. مثالً نگاه سرخپوس ــت، می تواند به آن ش و او هر طور که خواس
می بينيد که ماناها به اين امر قائل اند که هر شيئی در اين عالم، يک شأنيتی دارد. اگر با ديد ارسطويی هم به اين عالم نگاه کنيد، می بينيد 
که مثالً تمام اجرام فلکی، نفس دارند. يعنی اينکه انسان نمی تواند هر طوری که خواست با آنها تعامل کند. بيکن يک تعبير زشتی دارد. او 
ــيد و بايد حرف بکشيم. اين هم يک نوع تعامل با طبيعت است. برای اينکه کسی بتواند  ــود از دل طبيعت حرف کش می گويد: با چاقو می ش
چنين تعاملی داشته باشد، بايد همين نگاه تکنيکی را داشته باشد. اين فکر و اين نگاه از کجا به وجود آمد؟ اين فکر در دنيای مدرن بوجود 

آمد و تبعاتش را هم داريد می بينيد. تبعات آن نگاه متفاوت به طبيعت و هستی، و نگاه متفاوت به انسان.
اين نگاه پشت سر اين علمی است که ما اآلن داريم. اين مقوله ای فرهنگی است که می گويد: بايد با طبيعت راه آمد يا بايد آن را تسخير 

و درب و داغون کرد.
 

نكتـه اى كـه به آن توّجه نمى شـود اين اسـت كه وقتى مى گويند علوم طبيعى مشـكل ندارد، عمدتاً نظـر به واقع نمايى و 
صدق و كذب قضاياى علوم تجربى مى كنند و مى گويند: آنجا كه مشكل ندارد. مثًال در علم فيزيك يا مكانيك، طرف براساس 
قوانين علمى، هواپيما و موشـك به آسـمان مى فرسـتد. اتم را مى شكافد و مى بيند كه همه اين ها با واقعيّت انطباق دارد. پس 
چه مشـكلى دارد؟ حال اينكه به نظر مى رسـد، وقتى ما از اسالمى بودن علوم بحث مى كنيم، قضيه خيلى عامّ تر و فراتر از اين 
حرف هاسـت؛ يعنـى ما مثًال به يك معنا بحـث حّقانيّت و بُطالن را داريم و خيلى چيزها مطابق با واقع اسـت، صدق و كذبش 
درسـت اسـت، ولى به معناى درست بودن نيست. مثال سنّتى اش سحر اسـت؛ سحر، واقعاً مطابق با واقع است؛ اما در عين 

حال جزء علوم حرام است.
 اتفاقًا من هم می خواستم همين مثال را بزنم. می خواستم بگويم که اين جنبه به کنار، شما فکر می کنيد کيمياگری جهل بوده است؟ سال های 

علـوم طبيعـى عمـًال زندگى مان را تغييـر مى دهـد و در دراز مدت، وقتى 
زندگـى عينى ما تغيير يافت، مجبوريم كه اخالقيّات و فرهنگ خود را هم 
عوض كنيم؛ كما اينكه اين صد سـال تاريخ به اصطالح احياگرى به يك 
معنا همين اسـت؛ يعنى زندگى ما عوض شده است. پى در پى فهم هاى 

جديد از ديانت پيدا كرديم و به اينجا رسيديم.
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ــت؛  ــر دنبالش رفته اس ــال، بش ن س آ
ــت.  ــم تلقّی می کرده اس ًا را علم ه بعد
ــه  ــا ب ــت. ي ــرده اس ــا ک قول آن را ره
ــحر که در اديان هم از آن  م شما، س نا
ــوخی نيست  ــت. ش ــده اس و برده ش
ــان بر سر آن جان داده  ؛ هزاران انس ند ا
ا يعنی آنقدر برايشان مهم بوده که آن  ر
شما پی گيری می کردند. همين اآلن هم 
ــکار کنيد؛ چون  ر نمی توانيد آن را ان ثا آ

آن را می بينيد. 
 گاهی سحر، کارهايی مهم تر از تکنولوژی های جديد انجام می دهد؛ ولی دين به هر دليل، بر آن صحه نمی گذارد. 

ــه  ــی - البته نه به معنای دينی اش - فی نفس ــی و اثربخش ــانه هم وجود دارد که آيا نتيجه بخش  البته در اينجا يک جنبه معرفت شناس
مبين واقعيت داشتن هم هست يا نيست؟ شما ممکن است از راه های خطا، نتيجه درست به دست بياوريد؛ اين در علم خيلی مشهور است.  
ــود. ممکن است غلط هم باشد، ولی نتيجه می دهد، اثر می دهد.  ــت که ابداع می ش ــفه علم می گويد که علم يک مجموعه فرضياتی اس فلس

فردا ممکن است بفهميم که غلط بوده است و فرضيه را عوض می کنيم.
ــما اگر عالئق غربی ها را  ــد. همين اآلن هم ش  بگذاريد من اين جنبه بحث را کمی عام تر مطرح کنم تا  برای افراد، بهتر قابل فهم باش
ــما دنبال تسخيرعالم و آدم باشيد، اين يک راه تکنيکی است؛  ــيد، يعنی با وجود آن عالقه که جنبه فرهنگی قضيه است، اگر ش ــته باش داش
ــت که آيا آن عالقه درست است؟ اينکه شما می گوييد خداوند سحر را قبول نمی کند، همين است.  مجرای سحر  ــر اين اس ولی بحث بر س

برای شما باز نشده است و شما نبايد دنبالش بروی. اين هم همان طور است.

 شـايد بـه يـك تعبيرى، بگوييم خيلى ها از مبادى ماقبـل علم كه به علوم جهت مى دهد غافلنـد. در اينجا دين، كلّى حرف 
دارد كه اولويّت ها چيست؟ مرزها چيست؟ ممنوعيّت ها چيست؟ خوب، حاال يك بحث اين است كه علوم انسانى مشكلش از 
علوم تجربى بيشتر است. در حدود هفده يا هجده سال پيش، نهاد نمايندگى ولّى فقيه در دانشگاه ها، يك نظر سنجى انجام 
داده بود و راجع به عالئق مذهبى بچه هاى دانشـجو (دانشـجو يان ورودى چهل دانشـگاه كشور)، سؤاالتى را پرسيده بودند. 
مثًال از  ورودى سال هفتاد، اين سؤال ها را مطرح كرده بودند و بعد از ترم سوم نيز، همين سؤاالت با همين افراد مطرح شده 
بود و نتايج متفاوتى گرفته شـده بود. يك سـؤال از آن نظرسـنجى در ذهنم اسـت و آن اين بود كه از اين ورودى ها پرسيده 
بودند: ميزان اهتمام شـما به نماز چقدر اسـت؟ پنجاه و هشـت درصد پاسـخ داده بودند كه ما اهتمام داريم، مقيّد هسـتيم و 
نماز مى خوانيم. نتايج اين سؤال، بعد از اتمام ترم سوم، هجده درصد بود. در نهايت، نتيجه گيرى شده بود كه از اين حيث، 
بدترين وضعيت را دانشگاههاى علوم انسانى ما دارند و دانشگاه عّالمه در پايين ترين وضعيت قرار دارد، و بهترين  وضعيت 
را دانشـگاه هاى صنعتى  ما داشـتند كه دانشگاه صنعتى شريف، در بهترين وضعيت قرار داشت.همه ما روى اين مسأله متّفق 

الّرأى هستيم. حاال شما بفرماييد چرا؟ يعنى چرا مشكل علوم انسانى بيشتر از علوم طبيعى است؟ دليلش چيست؟
ــاس  ــت. در ابتدای بحث گفتم که تمدن های مختلف را بر اس ــل صراحت و نزديکی و ارتباطش با مقوالت فرهنگی اس ــه دلي ــًا ب  دقيق
ــان، می توان از يکديگر تمييز داد. اينکه اگر شما مبتال به مشکلی  ــان، دردها و اندوه هايش ــان، اميدها و آرزوهايش ــان، تفريحات ش عالئق ش
ــک می رويد يا احتياج خود را از راه ديگری دنبال می کنيد؟ اينها تمايزهای فرهنگی است. يعنی  ــويد، چه کار می کنيد؟ آيا به دنبال پزش بش

ممکن است شما به لحاظ تکنيکی، شبيه غرب شده باشيد، ولی همچنان فضای فرهنگی خاص شما متفاوت باشد. 
ــی برود سراغ اين علوم و با اين علوم درگير شود. معموالً هم کسی در علم عميق نمی شود. اگر کسی در علمی عميق  ــت کس ممکن اس
ــبيه آن علم می شود. اگر واقعًا علم را کسی بفهمد، شبيه آن می شود و بعد به اقتضای آن همه حواشی قضيه را هم می گيرد؛ ولی  ــود، ش ش
چون اصوالً آدم های کمی هستند که بتوانند در رشته ای عميق شوند، در نتيجه فقط چيزی ياد می گيرند، و يک کارهايی می کنند و در معنای 
دقيقش، اگر تداوم پيدا کند، زندگی آنها را تخريب می کند. می گويند: هايدگر از ماشين استفاده نمی کرد، چون می گفت: ماشين بر زندگی من 
اثر دارد. واقعًا هم اثر دارد. از يک منظر فلسفی ديگر می شود بحث کرد که چقدر شکل های مختلف زندگی و روحيات آدمی از عمل زاييده 
می شود. شکل های متفاوت عمل و  تعاملی که شما با محيط فيزيکی خود داريد، يک دنيای ديگری برای شما ايجاد می کند. در صد سال 
اخير، به دليل تعامل ما با اين مقوالت، باألخره يک ترتيباتی هرچند ناسازگار به وجود آمده است. اگر بخواهيم به عقب نگاه کنيم و خود را 
نقد کنيم، می رسيم به اين که سکوالريزمی که االن در کشورمان داريم يا آدم هايی مثل طالبوف و آخوندزاده که به نظر ما سکوالر هستند، 
ــتند يا خيلی کم تجربه اين زندگی را داشتند. آنها با اين تمدن و تکنيک جديد تعامل نداشتند. همين طور  ــتی نداش اصالً زندگی سکوالريس

اگـر از منظر دينى، علوم اجتماعى را بررسـى كنيـم، من معتقدم كه 
علوم اجتماعى در بعضى از شـاخه ها كه در رأس آن جامعه شناسـى 
اسـت، الهيّـات دنيـاى مـدرن اسـت. چقدر مسـخره بود كـه ما در 
دانشـكده هايمان همه را مجبور مى كرديم الهيات مسيحى  بخوانند. 
مدرنيتـه، خـودش را در قالب الهيّات و دين معرفى نكرده اسـت؛ ما 
دچار اين توّهم شـديم كه داريم علم عالم را مى خوانيم؛ علم هستى 

را مى خوانيم.
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که جلوتر آمديم، يک چيزهايی را از اين تمدن پذيرفتيم و مجبور  شديم يک چيزهايی را عوض کنيم تا رسيديم به جايی که مثالً بگوييم: 
دين امری شخصی است. چون ديديم که اين نوع زندگی، مستلزم اين نوع تلقّی از ديانت است و قضايای ديگر. 

ــتقيمًا مفهوم خدا و دين و اخالق  و  بنابراين اگر اين تمدن ادامه پيدا کند، ملزوماتش را هم می آورد. بعضی اوقات در بدو امر يکی مس
ــود و فرهنگ  ــت که وارد می ش ــين اس مفهوم زندگی دينی را هدف می گيرد؛ ولی اين تمدن اصالً در ظاهر با اين مقوالت کاری ندارد. ماش

خودش را می آورد. 
ــت که خودش را از اول آن  ــتباهات ما از اول، نفهميدن زيرکی ها و فريبکاری های تمدن فعلی غرب اس ــه گفته ام: يکی از اش من هميش
ــت (مثل يک دين) عرضه نکرد، بلکه به عنوان يک تطور عينی عالم عرضه کرد. اگر از اول مثل يک دين خودش را به ما  طوری که هس
ــويم. حاال اين اتفاق افتاده است،  ــد که همه امور اين تمدن را بگيريم و بعد هم به طور ناخودآگاه عوض بش عرضه کرده بود، اينجور نمی ش
ولی طرف ديگر مسئله خيلی روشن است؛ مثالً اگر شما بخواهيد مسلمان بشويد، به شما می گويند: يک ال اله اال اهللا بگو تا مسلمان شوی 
و اگر علم بيشتری می خواهی تا اسالم را بهتر بشناسی، می گويند چه کار کن؟ برو تفسير بخوان؛ برو حديث بخوان. حاال اگر شما بخواهيد 
مدرن تر بشويد،  بايد چه کار کنيد؟ می گويند: بايد فوکو بخوانی؛ هابرماس بخوانی؛ بايد بروی گيدنز بخوانی. يعنی اين دين مدرنيته است 
ــتقيمًا ضربه  ــما اينها را خواندی، قبولش می کنی و دنيا و جهان را هم عوض می کنی؛ يعنی مس ــتند و وقتی ش و اينها هم پيامبرهايش هس
ــکل می شوند؛ چون بالفاصله آنها را راجع به  ــته ها می شوند، دچار تزاحم و بحران و مش ــجويان ما وقتی وارد اين رش می زند. خيلی از دانش

زندگی  و هستی شان مسئله دار می کند. 
ــانی صريحًا نفی می کند، ولی علوم طبيعی خدا را مسکوت می گذارد که  ــد. علوم انس  اما در عين حال از علوم طبيعی هم نبايد غافل ش

در يک سير طوالنی تر عمال به حذف اعتقاد به خداوند می انجامد.
 علوم طبيعی عمالً زندگی مان را تغيير می دهد و در دراز مدت، وقتی زندگی عينی ما تغيير يافت، مجبوريم که اخالقيات و فرهنگ خود 

ــم؛ کما اينکه اين  را هم عوض کني
صد سال تاريخ به اصطالح احياگری 
به يک معنا همين است؛ يعنی زندگی 
ــت. پی در پی به  ــده اس ما عوض ش
از ديانت  ــد  اصطالح فهم های جدي

پيدا کرديم و به اينجا رسيديم.

يـك  بخــواهيـد  اگـر   
باشـيد  داشـته  دسـته بندى اى 
كـه عمده ترين مشـكالت علوم 
انسـانى موجـود در دانشـگاه ها 
چيسـت؟ چگونـه دسـته بنـدى 

مى كنيد؟ 
 مشکالت علوم انسانی را می شود دو جور و با دو نگاه مطرح کرد. يکی از منظر خود علوم انسانی است. اصالً فعال دين را کنار بگذاريم. 

دانشگاه های ما آدم هايی تربيت نمی کنند  که اين علوم را خوب بفهمند و خوب به کار بگيرند و استفاده کنند. ما عالم خوب نداريم. 
عالم خوب اين نيست که هرچه آنها می گويند، بياورد ترجمه کند. علم اصالً حفظيات نيست. علم  يعنی ابداع. ما نمی توانيم ابداع کنيم، 
برای اينکه در خيلی از اين مقوالت، فهم مناسب را نداريم. به نظر می رسد که اگر اين مشکل را حل می کرديم همه چيز درست می شد. 

ــال عقب  گاهی اوقات  وقتی تاريخ اين علوم را می خوانم، آدم هايی که در اين علوم بودند، و حرف هايی که زدند، می بينم ما چند صد س
هستيم؛ يعنی همان  حرف ها را گرفتيم و دنبال کرديم. مگر فوکو چه می گويد؟ مگر وبر چه می گويد؟ اصالً تمام حرف  فوکو اين است که 
هر دنيايی عقالنيت خاصّ خودش را دارد. او می گويد: من عقالنيت جامعه مدرن را ابداع کردم و به اين زندگی معنا می دهم، شما هم برو 

برای خودت عقالنيت ابداع کن.
اگر از منظر دينی، علوم اجتماعی را بررسی کنيم، من معتقدم که علوم اجتماعی در بعضی از شاخه ها که در رأس آن جامعه شناسی است، 
الهيات دنيای مدرن است. چقدر مسخره بود که ما در دانشکده هايمان همه را مجبور می کرديم الهيات مسيحی  بخوانند. مدرنيته، خودش 
را در قالب الهيات و دين معرفی نکرده است؛ ما دچار اين توهم شديم که داريم علم عالم را می خوانيم؛ علم هستی را می خوانيم. نه، بلکه 
ــن است که اينها يک روز، نظريه  ــت و ما همه هم می دانيم و حتّی برای آدم های عادی هم روش ــکل معنا کردن اين جهان اس اين، يک ش
ــيزی نمی ارزد؛ و ما تازه می آييم به عنوان نظريه علمی مطرحش  ــال  بعد، آن را رها می کنند، و پس از آن پش پايان تاريخ می دهند و ده س

می کنيم. اينها نظريه نيست. اينها در واقع ايدئولوژی  است. 

بيكـن يك تعبيـر زشـتى دارد. او مى گويـد: با چاقو مى شـود از دل 
طبيعـت حرف كشـيد و بايد حرف بكشـيم. اين هم يـك نوع تعامل 
با طبيعت اسـت. براى اينكه كسى بتواند چنين تعاملى داشته باشد، 
بايد همين نگاه تكنيكى را داشـته باشـد. اين فكر و اين نگاه از كجا 
بـه وجود آمد؟ اين فكر در دنياى مـدرن بوجود آمد و تبعاتش را هم 
داريـد مى بينيـد؛ تبعات آن نگاه متفاوت به طبيعت و هسـتى، و نگاه 

متفاوت به انسان.
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ــراغش و ببينيم کجاهايش را می توانيم اخذ  ــتن اين تمدن بگذاريم و آن وقت برويم س ــکل داش بنابراين عيبی ندارد که اصل را بر مش
ــنجی هايش را - که  ــت خيلی چيزهايش را بتوانيم اخذ کنيم؛ مثالً مباحث تکنيکی و فنّی و آمارگيری ها و آمار س کنيم. آن وقت ممکن اس
ــند - بتوانيم اخذ کنيم. هرچند ممکن است عمق فکر من اآلن اينقدر نباشد که بفهمم که آنها  ــکل خاصی نداشته باش ــد مش به نظر می رس

هم عيب دارد. اين ديگر به کمال و تکامل علمی جامعه مربوط است.
می دانيد که جامعه شناسی در بدو امر فقط يک علم نبوده است. جامعه شناسی مطابق طرح کانت و ديگران، در مجموعه علوم اجتماعی 

بوده است و معنای الهياتی آن را هم کانت به آن داده است. 
ــان چيزی  ــی. نه اينکه اينها خودش ــت و اقتصاد و انسان شناس ــی ارائه کرد. بنيان فکری سياس بنيان فکری  تمام علوم را جامعه شناس
نداشتند، ولی آن چارچوب اصلی و روشها را جامعه شناسی به آنها داده است. هميشه اين جامعه شناسی بوده است که راجع به جامعه تأمالت 

کالن می کرده است.
در بعد تئوريک، همه اين علوم مشکل دارند. همه آنها به يک شکل  جهان را معنا می کنند و زندگی را توجيه می کنند. ببينيد، فرق است 
بين نگاه يک جانی با نگاه يک نبی به اين عالم. يک جانی  که می خواهد در جامعه زندگی کند، رشد کند و در مسير خودش برود، عالم را آن 

گونه نمی بيند که يک نبی  يا يک متّقی می بيند. اقتضائات رشد يک متّقی طور ديگری است. عالم يک طور ديگری به ذهنش می آيد. 
 

به نظر شـما چه مقدار از اين تشـّعب و گسترشـى كه در علوم انسانى رخ داده است، حقيقى و واقعى است؟ چه مقدارش 
تابع تحّوالتى است كه مدرنيته آورد و گسترش و توسعه اى كه در زندگى و معيشت داد؟

 اينها از هم جدا نيست. يعنی علم همانطور که گفتيم، با زندگی مرتبط است؛ و به نظر من از دل زندگی می جوشد. همان موقع که يک 
ــد. اين علم در بدو امر فقط يک علم بود و بعدًا  زندگی جديد آمد، ضرورت يک علم جديد هم در غرب به وجود آمد و علم جديد ايجاد ش
گسترش پيدا کرد. درست مثل فلسفه، مثل الهيات که همين طوری توسعه پيدا کرد. اآلن جامعه شناسی غذا هم داريم. جامعه شناسی مد و 
ــکلی را که بشر دارد، بايد بگويد که در آن مقوله و مسئله چه بايد  ــت همه عالم را معنا کند. هر مش ــی قرار اس لباس هم داريم. جامعه شناس

کرد و شکل درست عمل چيست؟
 

خوب اگر اين معنا درسـت باشـد، تا جايى كه من مى فهمم اسالمى كردن علوم انسانى به اين معناست كه در قدم اول ما 
علوم انسانى را نفى كنيم.

 دقيقًا همين طور است؛ يعنی ما از همان اول بايد به طور جدی و اساسی، رويکرد انتقادی داشته باشيم. 

اگر چه در عمل، اضطراراً خيلى هايش را هم بگيريم؟
 بله. همان کاری که االن داريم می کنيم. االن کسی نمی خواهد مقابله بکند. البته اگر اجماع همه عقال اين بود که درها را ببنديم (مثل 
ــت تر بود. چون وقتی چيزی غلط است، ديگر غلط است. در  ــد درها را ببنديم!) واقعًا درس حضرت امام (ره) که می فرمودند: ای کاش می ش
ــت؛ يعنی شما تا خبرگی و پختگی و اين فهم الزم را پيدا نکنی، چيزهايی جديد را  ــتلزم چالش با علم موجود اس ــاخت علم تازه، مس واقع س

هم پيدا نمی کنی. بخشی از استفاده از علوم موجود به لحاظ روشی و بخشی به لحاظ اضطرار است.
 

يك سؤال ديگر كه شايد آخرين سؤال باشد، اين است كه ما كه مى گوييم علوم انسانى را بايد اسالمى كرد يا علوم انسانى 
موجود را بايد نقد كرد؛ آيا همه كسـانى كه اين نظر را دارند، واجد يك منظومه فكرى منسـجم و عارى از تناقض و تعارضات 
جّدى هستند كه با اين منظومه به سراغ قضيه بروند يا اينكه نه، اين طرف هم خودش كلّى مشكل دارد؛ يعنى بين خود ما نيز 

از علـوم طبيعـى هم نبايد غافل شـد. علوم انسـانى صريحاً نفى مى كند، ولى علـوم طبيعى خدا را 
مسـكوت مى گـذارد كه در يك سـير طوالنى تر عمال به حـذف اعتقاد به خداونـد مى انجامد. علوم 
طبيعى عمًال زندگيمان را تغيير مى دهد و در دراز مدت، وقتى زندگى عينى ما تغيير يافت، مجبوريم 
كه اخالقيّات و فرهنگ خود را هم عوض كنيم؛ كما اينكه اين صد سال تاريخ به اصطالح احياگرى 
به يك معنا همين اسـت؛ يعنى زندگى ما عوض شـده اسـت. پى در پى  فهم هاى جديد از ديانت 

پيدا كرديم و به اينجا رسيديم.
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اختالفاتى است؟ مثًال يكى از اين رشته هاى علوم انسانى فلسفه است. شما با دو ديدگاه جّدى مواجهيد. يك عده اى فلسفه 
را اصًال غير اسالمى و غيردينى مى دانند و معتقدند راه فلسفه از راه دين جداست و خودش يك طريقت است؛ و يك عده هم 

فلسفه را كامًال دينى مى دانند و اصًال فهم درست دينى را در گرو فهم فلسفه مى دانند. با اين اختالفات چه بايد كرد؟
 اينها اقتضائات تمدن هاست. همه تمدن ها همين اختالفات را که شما می گوييد دارند. در خود غرب مگر کم تکثّر وجود دارد؟!

يک بسترهای کلّی است که همه بر آن مشترکند؛ بعدًا در فروع اختالف پيدا می کنند. اين انسجام و عدم انسجام هم مراتب دارد. مثالً 
ــت. آنها (ماکياولی ها) چه  ــده اس ــتند، دارای بصيرت و خودآگاهی ش ــبت به زمان ماکياولی ها که اولين رهروان اين راه هس غرب، امروز نس

می دانستند که انسان مدرن يعنی چه؟ زندگی مدرن يعنی چه؟ سياست مدرن يعنی چه؟
آنها هيچ چيز نمی دانستند. غرب در طول زمان، راه های مختلفی را طی کرده است. انشعاب و انشقاق و تکثّر هم داشته است.  مثالً در 
جامعه شناسی از يک طرف دوک آمده، از آن طرف مارکس آمده، از طرف ديگر وبر آمده و از آن طرف هم زيبل آمده است. اينها هر کدام 
ــری است که اين تکثرها و اختالفات در آن جريان پيدا کند؛  ــته اند. اين طبيعت جامعه بش يک چيز متفاوتی گفته اند و نظرات متفاوتی داش

مثل جهان اسالم که وقتی فلسفه وارد آن شد يک عده آن را رد کردند و يک عده قبول کردند.
 ما با آنها فرق داريم. فرق ما با آنها در اين است که علوم  آنها مبتنی بر يک خود بنيادی و بر اساس استنباطات شخصی است؛ ولی ما 

مبنا داريم و ميزان داريم.
ــت، چون ما مبنا و چارچوب داريم؛  ــت. البته اختالفات ما کمتر اس  بله، ولی ما روی مبنا دعوا می کنيم. اختالفاتمان هم روی مبانی اس
ولی باألخره، اختالفات طبيعی است، هم درون فقه و هم بيرون فقه، هم درون فلسفه و هم بيرون فلسفه اختالف وجود دارد. به قول شما 

عده ای فلسفه را انکار می کنند و عده ای عرفان را.

 فكر نمى كنيد كه قبل از اينكه بخواهيم سراغ دانشگاه ها و علوم انسانى برويم و آنجا را اصالح كنيم، اول بايد به خودمان 
بپردازيم؟

ــت. همه داريم در اين فضای تمدنی جديد، با يک  ــود يک طرف را ثابت نگه داش ــت. به نظر من نمی ش ــدنی نيس اينها اصالً تفکيک ش
مشترکاتی، با هم تعامل می کنيم و در هر حوزه ای، يک عده دارند بر ضد فلسفه کار می کنند؛ يک عده هم موافق فلسفه اند. باألخره اينها 
ــود. باألخره با هم تعامل می کنيم و جلو می رويم. بله؛ اگر همه  ــود. از جامعه هم يک چيزی هايی به آنجا منتقل می ش به جامعه منتقل می ش

با هم منسجم بوديم، خيلی بهتر بود.

 البته اين تبيينى كه شـما از مسـئله داديد، يك مقدار قّصه را آسـان مى كند و آن اينكه مسـأله، گفتگو و مباحثه است  و نه 
اينكه همين فردا بخواهيم به يك تصميم برسيم و اقدامى كنيم. اگر فقط فعًال بحث گفتگو و تبادل نظر باشد، قّصه حل است؛ 
ولى اگر قرار اسـت به همين زودى به يك تصميم و يك برنامه مشـّخصى برسيم و شوراى عالى انقالب فرهنگى هم بخواهد 

چهار تا بخشنامه صادر كند، نمى شود.
ــدن را کنار بگذاريم. االن فقط بايد به اين بپردازيم که آيا فالن رشته  ــت. االن بايد اصالً فرض اسالمی ش  من گفتم که حدودش چيس
ــته ها و افزايش و کاهش دانشجو نياز داريم يا نه؟ اصالً کسی غير از اين کاری نمی تواند انجام  ــد؟ آيا به افزايش و کاهش رش ــد يا نباش باش

دهد. آيا مثالً کسی می تواند در محتوای علم، دستور العمل صادر کند؟ اين که معنا ندارد .

خيلى متشكرم. والحمد هللا رب العالمين.
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مبانى نظرى و مؤلفه هاى ماهوى 
علوم انسانى

شهريار زرشناس

دفتر ويژه3
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اشاره
مقاله زير برشی است از متنی طوالنی تر که در تبيين ماهيت و ويژگی های علم مدرن به معنی 
ــاخه ای از آن نگاشته شده است. اميدواريم اين مقاله در تبيين  ــانی به عنوان ش عام و علوم انس

وضعيت علوم انسانی موجود که بحث تحول در آن مجددا مطرح شده است، مفيد باشد.

ــاخه های علم مدرن۱ از قرن بيستم به بعد به عنوان يكی از  ــانی به عنوان يكی از ش علوم انس
ــيار مهم، محوری و  ــی بس اجزاء و اركان الينفك و جدائی ناپذير تمدن غرب مدرن درآمده و نقش
ــازمان عريض و طويل  تعيين كننده در تداوم حيات اين تمدن رو به زوال و گردش چرخ های س
ــلطه ی  ــی آن و نيز انتقال آراء و جهان بينی مدرن [در جهت تحكيم س ــی ـ تكنوكراس بوروكراس
ــانی با پرورش  ــت. می توان گفت علوم انس ــتكبار غرب] به جوامع غرب زده برعهده گرفته اس اس
ــًا به عالم مدرن تعلق دارند و فراتر از آن اكثريت چشمگير  تكنوكرات ـ بوروكرات هايی كه اساس
ــم [در سه صورت اصلی  ــته و دل داده و مريد ليبراليس آنها خود آگاهانه و يا ناخودآگاهانه دل بس
«ليبراليسم كالسيك»، «ليبراليسم سوسيال- دموكراتيك» و «نئوليبراليسم»] هستند، به صورت 
ــورها و اجتماعات دارای  ــرمايه داری در كش ــتون پنجم ايدئولوژيك و فرهنگی نظام جهانی س س

حكومت های غير ليبرال عمل كرده و می كند و در ايران به طور خاص به عنوان يكی از بسترها 
و مجاری اصلی و پرنفوذ تهاجم فرهنگی غرب مدرن عليه انقالب اسالمی و نظام واليت فقيه و 
تشيع اصيل و نيز هويت قومی و ملی ما فعاليت كرده است و متأسفانه هم اكنون نيز اين فعاليت 
ــت ها و پزهای آكادميك و  ــتی و ضددينی دارد به ويژه تحت ژس كه محتوای جدی سكوالريس

دانشگاهی ادامه دارد.۲ 
ــت وار، مبادی و مبانی نظری علوم انسانی مدرن را می توان  ــی اجمالی و فهرس در يك بررس

اين گونه برشمرد:
۱) اومانيسم و فلسفه اومانيستی

ــم «نفس اماره»]  ــودی خودبنياد انگار [به عبارت ديگر تجس ــف آدمی به عنوان موج ۲) تعري
ــودجويی، قدرت طلبی و  ــار و زندگی او «س ــی رفت ــه وجوه اصلی ماهوی و محرك های اساس ك

لذت خواهی» است.
ــانی بر پايه   «عقل مدرن» قرار دارد. عقل مدرن تقابل ماهوی با  ۳) به يك اعتبار علوم انس
معنای دينی عقل [يعنی معنای حقيقی «عقل»] دارد و در يك بيان دقيق بايد آن را صورت نازلی 
از «نكرا» دانست، اين «عقل»!، نفسانيت مدار و منقطع از وحی و استيالجو و ابزاری است و برای 
مشخص كردن حقيقت آن می توان گفت كه عين نفس اماره است فلذا اصالً «عقل» نيست بلكه 
ــت. زيرا در آموزه های اسالمی، عقل در معنای حقيقی آن در مقابل نفس  مرتبه ای از «جهل» اس

علوم انسـانى به عنـوان يكى از شـاخه هاى علم مدرن از 
قرن بيستم به بعد به عنوان يكى از اجزاء و اركان الينفك 
و جدايى ناپذير تمدن غرب مدرن درآمده و نقشـى بسـيار 
مهـم، محـورى و تعيين كننده در تـداوم حيات اين تمدن 
رو بـه زوال و گـردش چرخ هاى سـازمان عريض و طويل 
بوروكراسى ـ تكنوكراسى آن و نيز انتقال آراء و جهان بينى 
مدرن [در جهت تحكيم سلطه ى استكبار غرب] به جوامع 

غرب زده برعهده گرفته است. 

ــن  ــناس فروردي ــهريار زرش ش
۱۳۴۴ در تهران متولد شد. وی 
از کالس چهارم دبستان عاليق 
ــی پيدا کرد و در کالس  سياس
ــاء ضد  ــتن انش ــم با نوش پنج
ــئوالن مدرسه  آمريکايی با مس
ــناس از سن  ــد. زرش درگير ش
سيزده سالگی مطالعه آثار ساده 
ــری را آغاز کرد.  ــری و نظ فک
ــش آموخته  ــن دان وی همچني
ــفه و روانشناسی در  تاريخ فلس

خارج از کشور است.
 ۱۳۶۸ ــال  س از  ــناس  زرش
ــه کيهان و  همکاری با روزنام
نويسندگی حرفه ای مطبوعاتی 
را آغاز کرد. سال ۱۳۶۹ شروع 
ــوره و  ــکاری او با مجله س هم
ــنايی و دوستی صميمی اش  آش
ــيد مرتضی آوينی  ــهيد س با ش

بود.
مقاله،  ده ها  صاحب  ــناس  زرش
ــی و راديو و  مصاحبه مطبوعات
تلويزيونی و کتاب در نقد مبانی 
ــد جريان  ــه، نق ــری مدرنيت نظ
ــد  نق ــکوالر،  س ــنفکری  روش
ــدرن و ادبيات معاصر  ادبيات م
سرمايه  نقد  ايران،  روشنفکری 
مدل های  و  ــدرن  م ــاالری  س

وارداتی توسعه است.
ــده  ــر ش ــه کتب منتش از جمل

زرشناس عبارت است از: 
ــرب مدرن،  ــری غ ــی نظ مبان
ــی،  واژه نامه فرهنگی ـ  سياس
ايران  در  روشنفکری  تاريخچه 
ــی مدرن و  (۲ جلد)، روانشناس
ــده انسان،  حقيقت فراموش ش
ــعه،  توس ــی،  دموکراس باره  در 
جامعه مدنی، سرمايه ساالری، 
ــکا، پيش در  ــه پنهان آمري نيم
ــا و مکاتب  آمدی بر رويکرده

ادبی (۲ جلد)
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و جهل قرار دارد و به اصطالح «عقل»! مدرن با حقيقيت عقل [كه 
ــت: «العقل ما عبد به  در روايت از معصوم (ع) در تبيين آن آمده اس

الرحمن و اُكتسب به الجنان»] نسبت تقابل دارد. 
ــفه ی دكارت، صورت  ــل» مدرن در فلس ــن به اصطالح «عق اي
ــجم و مدون ما بعدالطبيعی پيدا كرد و در سير تطور خود بسط  منس
ــر گرديد و به  ــپس هگلی ظاه ــأت عقل كانتی و س ــت و در هي ياف
تماميت رسيد و پس از آن كی يركه گور و به ويژه نيچه و هيدگر و 
برخی پسامدرنيست های قرن بيستی [نظير «ميشل فوكو» و «ژاك 
ــندگان مكتب فرانكفورتی] هر  دريدا» و حتی از جهاتی برخی نويس
يك به طريقی روايت گر ناتوانی و نيمه جانی و احتضار آن گرديدند. 
ــم را مستثنا  ــتم اگر ايدئولوگ های مدافع ليبراليس در غرب قرن بيس
كنيم، انديشمندان و نويسندگان جدی، هر يك به طريقی اين عقل 
ــتيالجو [و نه حقيقت جو] را  ــروع ناتوان رو به زوالِ ابزاریِ اس كم ف
ــانی  ــد و تقبيح قرار دادند و از اين حقيقت كه گرفتار پريش ــورد نق م
ــأ گمراهی است سخن  ــته سرمنش ــده و بيش از گذش و انحطاط ش

گفته اند.
ــت انگار دارد؛ يعنی غفلت زده است  «عقل»! مدرن ماهيتی نيس
ــانی  ــت پرداخت و همين صفت را به علوم انس ــه انكار عهد الس و ب
ــی و احتضار و به عبارت  ــان احوال ــت. ويژگی  پريش منتقل كرده اس
دقيق تر ماهيت ضدعقالنی و بی خردانه ی اين عقل مدرن به وضوح 
ــر در گم به  ــانی ظاهر گرديده و هويتی بحران زده و س در علوم انس

آن داده است.
۴) علوم انسانی ذيل علم مدرن محقق گرديده است و علی رغم 
ــت، به هر حال  ــرگذرانده اس همه ی ماجراهايی كه علم مدرن از س
ــايه ی «روش شناسی  ــم و نيز س ــايه ی مرده ای به نام پوزيتيويس س
ــتی» و «كمی انگاری» بر سر آن سنگينی می كند و اين امر،  آمپريس
علوم انسانی را ناگزير كرده است كه برای اثبات به اصطالح علميت 
خود، حتی در رشته هايی چون روان شناسی و جامعه شناسی و تاريخ 
درصدد ساختن راهی برای تكيه كردن به روش های آزمايشگاهی  و 
ــت ها «عينی» و كمی باشد و اين امر  تجربی و به اصطالح ساينتيس
ــی گريبانگير رشته های اصلی علوم  تحت عنوان بحران روش شناس

انسانی است.
ــای نظری علم مدرن  ــم» را می توان يكی از بنيان ه ۵) «دئيس

ــدرن نقش مبنايی  ــز به تبع علم م ــانی ني ــت كه در علوم انس دانس
ــه در مفهوم «خدای ساعت ساز» نيوتونی  برعهده دارد. دئيسم ريش
ــده است. در جهان بينی  دارد كه خود از مواريث يهوديت تحريف ش
عصر به اصطالح روشنگری [كه نطفه ی علوم انسانی در آن مقطع 
منعقد می شود] نيز دئيسم به عنوان صورت دينی غالب مطرح است و 
برخی چهره های برجسته ی روشنگری نظير «ديدرو» [قبل از آن كه 
كامالً ملحد شد]، «ولتر» و روسو دئيست بوده اند. در حقيقت دئيسم 
ــريعی و  ــت ها، «حذف» ربوبيت تش زمينه را برای به گمان ساينتيس
ــتن بشر  ــاء پنداش حتی ربوبيت تكوينی خداوند از عالم و فعال مايش
خودبنيادانگار فراهم می آورد و در پی آن ساينتيست های علوم انسانی، 
صورت مورد نظر خود [صورت اومانيستی ذاتشان] را بر به اصطالح 
ــانی» حمل می كنند و تحت عنوان «قوانين» اقتصادی و  «امر انس
جامعه شناسی و روان شناختی و سياسی و... مطرح می كنند و مردمان 
ــيطره ی بردگی مدرن را به تبعيت از اين احكام وامی دارند  تحت س
ــريعت» صادره از  ــر كس را كه با اين احكام و در حقيقت، «ش و ه
نفس اماره [بشر مدرن] مخالفت نمايد با القابی چون: «علم ستيز»، 
ــرا»، «تاريك انديش» بمباران  «مرتجع»، «عقب مانده»، «خرافه گ
می كنند. تفسير دئيستی علوم انسانی پيوند نزديكی با «ماترياليسم» 
ــم تفاوت دارد  ــم با ماترياليس ــفی، دئيس دارد و اگرچه به لحاظ فلس
ــی،  ــانی مثالً در روان شناس ــته های علوم انس ــياری از رش اما در بس
ــفه تاريخ» مدرن  ــرًا مبتنی بر «فلس ــی، تاريخ [كه نظ جامعه شناس
است] اقتصاد، سياست، انسان شناسی، دين شناسی و تاريخ اديان [به 
ــتی آن كه فارغ از هر نوع وجهه  ــتی و سكوالريس طريقه ی مدرنيس

دئيسـم» را مى تـوان يكـى از بنيان هاى 
نظـرى علم مدرن دانسـت كـه در علوم 
انسـانى نيـز بـه تبـع علم مـدرن نقش 
مبنايـى برعهده دارد. دئيسـم ريشـه در 
مفهوم «خداى ساعت ساز» نيوتونى دارد 
كه خود از مواريث يهوديت تحريف شده 

است.

علوم انسانى ذيل علم مدرن محقق گرديده است و على رغم همه ى ماجراهايى كه علم مدرن از سرگذرانده 
است به هر حال سايه ى مرده اى به نام پوزيتيويسم و نيز سايه ى «روش شناسى آمپريستى» و «كّمى انگارى» 
بر سر آن سنگينى مى كند و اين امر، علوم انسانى را ناگزير كرده است كه براى اثبات به اصطالح علميت 
خود، حتى در رشته هايى چون روان شناسى و جامعه شناسى و تاريخ درصدد ساختن راهى براى تكيه كردن 
به روش هاى آزمايشگاهى  و تجربى و به اصطالح ساينتيست ها «عينى» و كمى باشد و اين امر تحت عنوان 

بحران روش شناسى گريبانگير رشته هاى اصلى علوم انسانى است.
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ــی است] و...  نظر توحيدی و الهی و تعلق خاطر دينی و حضور قدس
ــبی را برای غلبه ی  ــم فضای مناس ــاهده كرد كه دئيس می توان مش

تفاسير ماترياليستی در بسياری قلمروها پديد آورده است.
ــادی نظری  ــرفت» از مب ــه پيش ــه  ترقی» يا «انديش ۶) «نظري
ــيار مهم در علوم انسانی است. يكی از مفروضات انديشه مدرن،  بس
ــت عناوينی چون  ــت كه تح ــتی از تاريخ اس نحوه ی تلقی اومانيس
ــرفت»، «انديشه ی ترقی» و نظاير  ــه ی پيش «اصل ترقی»،  «انديش
ــهورات مورد قبول عموم درآمده  ــده و در زمره ی مش اينها مطرح ش
است. بيان اجمالی اين نظريه را می توان در آراء «فرانسيس بيكن» 
ــت اويكو»،   ــندگانی چون «جيامبا تيس ــاهد بود، اما در آراء نويس ش
«منتسكيو»، «ولتر» و به ويژه «كندورسه» [از نويسندگان عصر به 
اصطالح «روشنگری»] بود كه صورت مدون و منسجمی از اين ايده 
ــاله ای در طبايع و خلقيات ملل»  ــرح گرديد. ولتر در كتاب «رس مط
ــاله ای در تاريخ جامعه ی مدنی»  ــن» در كتاب «رس و «آدام فرگوس
ــو در كتاب «علوم جديد»  ــتا ويك و پيش از اين  دو نفر، جيامبانيس

شمه ای از اصل ترقی را ارائه كرده بودند. 
ــانی مدرن  ــكل گيری علوم انس ــد هيوم» كه آراء او در ش «ديوي

ــاد، تاريخ،  ــته هايی چون اقتص ــه ويژه رش و ب
ــته  ــالق نقش مهمی داش ــی و اخ روان شناس
ــت و او را می توان يكی از پدران بنيانگذار  اس
ــانی مدرن دانست، در كتاب «تاريخ  علوم انس
ــتان» خود آشكارا نظريه ترقی را مطرح  انگلس
ــاالرانه و  ــد و مفهومی كامالً سرمايه س می كن

ليبراليستی از پيشرفت ارائه می دهد. 
ــنفكرانه از  ــير روش ــی تفس ــورت نهاي ص
«انديشه ترقی» را می توان در كتاب پرآوازه ی 
ــی از تصوير  ــوان «طرح ــه تحت عن كندورس
ــر در جريان تاريخ» ديد كه  پيشرفت فكر بش
ــا ارائه ی دركی صرفًا مادی و مبتنی بر روح  ب
ــی و در آميخته با  ــرمايه داری ليبرال اروپاي س

ــتی، اصل ترقی يا اصل پيشرفت مورد نظر خود  صبغه ای پوزيتيويس
را به عنوان «يكی از قوانين اجتناب ناپذير حاكم بر تاريخ بشر» ارائه 
ــل ديگر آراء مطروحه ی  ــه مث می دهد. روح نظريه ی ترقی كندورس
ــار صريح تر از  ــوص [از بيكن تا هيوم] و از جهاتی بس ــن خص در اي
ــت و مؤيد مدرنيته و سكوالريسم می باشد  آنها تمامًا اومانيستی اس
ــدك زمانی پس از  ــا ديانت حقيقی قرار دارد. ان ــالً در تقابل ب و كام
كندورسه، فردريش ويلهلم هگل تفسيری تمامًا اومانيستی از عالم و 
آدم و تاريخ ارائه داد كه يكی از مميزات آن تبيين فلسفی انديشه ی 

ترقی بود.
ــد يكی از مبادی نظری مهم  ــه  ترقی [كه آن را باي جوهر انديش
ــت]  ــز يكی از اركان فكری مدرنيته دانس ــانی مدرن و ني علوم انس
ــه مدرن عبارت است از تحقق  ــت؟ ترقی يا پيشرفت در انديش چيس
ــی در هيأت يك  ــس اماره ی آدم ــوف به نف ــيطره ی اراده ی معط س

ــكوالر سرمايه ساالر. بر اين اساس مدرنيست ها  جامعه اومانيست س
ــرفت  ــی را كه در چارچوب مورد نظر آنها از پيش ــر اجتماع يا ملت ه
نگنجد [يعنی به يك جامعه ی سرمايه ساالر سكوالريست استكباری 
ــه آخرت و عالم معنا  ــی و اخالقی و هر گونه توجه ب ــد روح دين فاق
تبديل نشده باشد] «عقب مانده»، «توسعه نيافته» و «غير پيشرفته» 
ــند تا آن مردم را نيز  می نامند و ضمن تخطئه و تحقير آن می كوش
اسير دام مدرنتيه و سيطره ی صورت مثالی «انسان بورژوا» نمايند.

ــه صورت نهايی  ــرفت، مدرنيت ــق اصل ترقی و نظريه  پيش مطاب
ــر است و همه  تمدن ها و جوامع در تاريخ بشری و نيز  «تكامل» بش
ــا مدرنيته [به عنوان «معيار»  ــان و تفكرات و حكمت ها را بايد ب ادي
ــری و تمدنی]  ــرفت و يا عقب ماندگی تفك ــخيص پيش تعيين و تش
ــت های مبدع اصلی ترقی مدعی اند كه تاريخ بشر  ــنجيد. مدرنيس س
ــته های بسيار دور يك روند تطوری و به قول آنها تكاملی را  از گذش
طی كرده است و در تمدن غرب مدرن و به عبارت دقيق تر مدرنيته 
و اومانيسم و سوبژكيتويسم به غايت رشد و كمال خود رسيده ست. 
ــانی بشر [كه در آن  ــاس، در حقيقت خودبنيادانگاری نفس بر اين اس
آدمی به تجسم نفس اماره تبديل می شود] مترادف با «كمال» انسان 

ــته و ديانت به عنوان يكی از صور ابتدايی و جاهالنه و ماقبل  دانس
ــته  ــر، مختص دوران ماقبل بلوغ فكری آدمی پنداش علمی ذهن بش
ــه و جوهر آسمانی و الهی دين انکار  ــود و بدين سان اوالً ريش می ش
گرديده و ديانت به عنوان محصول ذهن آدمی تعريف می گردد؛ ثانيًا 
چون روح ديانت اصيل با استكبار و خودبنيادانگاری نفسانی مدرنيته 
سازگاری ندارد و با آن در تقابل است، فلذا به عنوان مصداق و مظهر 

عقب ماندگی و جهل و خرافه  انديشی محكوم می شود.
ــرفت مدعی اند كه بشر  ــين های اصل ترقی يا اصل پيش تئوريس
ــه با انسان های ادوار پيشين تاريخی [از انسان  مدرن در مقام مقايس
دين دار آغازين و عصر امت واحده گرفته تا انسان شرقی اسطوره ای 
ــطايی و... تا قبل از ظهور بشر مدرن] از  ــر يونانی و قرون وس و بش
ــد يافته تر و عالم تر و عاقل تر و آزادتر و در يك كالم  همه  آنها، رش
ــر قرن بيستم ميالدی از  ــت. مطابق اين تئوری بش ــرفته تر اس پيش

«نظريه  ترقى» يا «انديشـه پيشرفت» از مبادى نظرى بسيار 
مهم در علوم انسانى است. يكى از مفروضات انديشه مدرن، 
نحوه  تلقى اومانيسـتى از تاريخ است كه تحت عناوينى چون 
«اصل ترقى»،  «انديشـه ى پيشـرفت»، «انديشـه ى ترقى» و 
نظايـر اينها مطرح شـده و در زمره ى مشـهورات مورد قبول 

عموم درآمده است.
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ــان قرن دهم يا انسان های قرون  ــان مثالً قرن شانزدهم يا انس انس
ــرفته تر است و به يك اعتبار، پيش  قبل تر آن آگاه تر و عالم تر و پيش
رفتن در دل زمان گواه و معيار پيشرفت دانسته می شود. البته بعضی 
ــه ی غرب قرون وسطی  ــين های اصل ترقی در مقام مقايس تئوريس
ــبه دينی در غرب قرون  با غرب يونانی- رومی چون برخی وجوه ش
ــطی وجود داشته كه غرب يونانی- رومی فاقد آنها بوده است در  وس

اين خصوص قائل به استثناء گرديده اند!
در هر حال، جوهر اصل ترقی و نظريه  پيشرفت، «اثبات» برتری 
ــه و تمدن اومانيستی بر تمامی تفكرها و تمدن های  مدرنيته و انديش
ــتكبار بشر در هيأت اراده ی  ــتايش و تمجيد از اس ماقبل مدرن و س
ــم سوبژكيتويستی] به عنوان  معطوف به نفس اماره [همان اومانيس
نهايت «رشد» و «كمال» بشر و فرض كردن «صورت مثالی انسان 
بورژوا» به عنوان كامل ترين و فهيم ترين و عاقل ترين صورت  نوعی 

انسان به لحاظ تاريخی – فرهنگی است.
ــر از حق و  ــتايش و تمجيد از غفلت بش ــی تئوری س ــل ترق اص
اسارت او در ساحت نفس اماره و جاهليت نفسانی مضاعفی است كه 
از «جاهليت اولی» [جاهليت بت پرستانه و اسطوره ای] به مراتب بدتر 
ــت. اصل ترقی يا انديشه ی پيشرفت بر پايه ی درك  و فاجعه بارتر اس
ــير تطور تاريخ آدمی قرار دارد و معيار و ميزان و مصداق  خطی از س
ــرفت» را، غرب مدرن و پيروی از اومانيسم و سوبژكيتويسم و  «پيش

سكوالريسم نفسانی قرار می دهد.
ــتن به اصل  ــانی مدرن باور داش يكی از اركان نظری علوم انس
ــنی شاكله ی  ــت و اين امر را به روش ــرفت اس ترقی و نظريه ی پيش
تئوريك علوم انسانی و رشته های مختلف آن از قبيل انسان شناسی، 
ــی، جامعه شناسی، تاريخ، زبان شناسی،  اقتصاد، سياست، روان شناس
ادبيات و نقد ادبی و... می توان ديد. به گونه ای كه با جرأت می شود 
ــتن به اصل ترقی، اصالً علوم انسانی مدرن به  گفت بدون باور داش
ــته است و به تبع همين امر به  صورت كنونی آن امكان تحقق نداش
ــراپا  ــهور غلط س اد خود اين مش پيروان و تابعان و مخاطبان غير نقّ

اومانيستی را القاء می كند.

مؤلفه هاى ماهوى علوم انسانى
ــه ای از عناصر يا مؤلفه های نظری  ــانی مدرن مجموع علوم انس

دارد كه در حكم ذاتيات آن است. اين عناصر يا 
ــت  مؤلف های ذاتی را می توان اين گونه فهرس

كرد:

1) سكوالريسم 
علوم انسانی صبغه ی پررنگ سكوالريستی 
ــته های علوم  ــن ويژگی  در تمامی رش دارد و اي
ــه تا  ــاد گرفت ــی و اقتص ــانی از روان شناس انس
ــی و تعليم و تربيت و  ــت و جامعه شناس سياس
ــی و ادبيات و تاريخ و... حضور  حتی زبان شناس
ــاری و جاری است. اين عنصر مهم سكوالريستی در علوم  دارد و س
انسانی از يك سو ريشه در اومانيسم دارد و از سوی  ديگر به مفهوم 
ــی بر پايه ی آن  ــم و دين طبيع ــاز كه دئيس يهودی خدای ساعت س
ــت برمی گردد. «گی» در تفسير دين طبيعی و دئيسم  پديد آمده اس
ــی بهترين امكان و  ــت كه اين رويكرد [به اصطالح] دين معتقد اس
ــری در ايفای نقش محوری برای  ــال را برای عقل خودبنياد بش مج
ــر به صورت سكوالريستی و فاقد هر گونه محتوای  اداره زندگی بش
ــم به عنوان يك دين طبيعی كامالً  ــی فراهم كرده است. دئيس قدس
ــرار دارد و فاقد هر گونه روح دينی  ــل دين توحيدی الهی ق در مقاب
ــط و صرفًا به عنوان يك «خالق» كه  ــت و خداوند را فق حقيقی اس
ــرد. به تعبير  ــت در نظر می  گي ــريعی اس فاقد ربوبيت تكوينی و تش
ــيدن به دين داری  ــتيس»، دئيسم به معنای خاتمه بخش «والتر اس
است. خدای مورد نظر دئيسم [به عنوان صورتی از «دين طبيعی»] 
ــت كه از طريق نيوتون وارد  ــاز يهودی اس ــاعت س همان خدای س
ــانی گرديد و در زمينه سازی برای  علم مدرن و به تبع آن علوم انس
ــم و نيز دموكراسی مدرن [كه هر دو نافی ربوبيت  ظهور سكوالريس
تشريعی خداوند هستند] بسيار به كار آمده است. اگرچه ديويد هيوم 
ــين های اصلی ايده ی دين طبيعی دانست، اما  را می توان از تئوريس
صورت هايی از اين پديده در تفسير «اسپينوزا»ی يهودی و نيز حتی 
ــتی  ــه ی اومانيس ــل از او «لرد هربرت چربری» از دين در انديش قب

مدرن مطرح گرديده بود.
سكوالريسم در آراء پدران بنيانگذار علوم انسانی از ويكو تا روسو 
ــون» حضور بسيار پررنگی  ــكيو و ولنز و «مندلس و از هيوم تا منتس

اساسـاً پيدايـى علم مـدرن و به تبع آن 
علـوم انسـانى، قائـم به ظهور نسـبت 
تـازه اى ميان انسـان و هسـتى و ظهور 
تعريـف تـازه اى از بشـر و طبيعـت بود 
و هميـن مفهوم مـدرن انسـان و وجوه 
ماهوى او اسـت كه بـه انحاء مختلف در 

علوم انسانى ظاهر گرديده و مى گردد. 

علوم انسانى صبغه پررنگ سكوالريستى دارد و اين ويژگى  
در تمامى رشـته هاى علوم انسانى از روان شناسى و اقتصاد 
گرفته تا سياسـت و جامعه شناسى و تعليم و تربيت و حتى 
زبان شناسـى و ادبيات و تاريخ و... حضور دارد و سـارى و 

جارى است. 
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دارد و از سنخ دئيسم و يا ديگر صور دين طبيعی است.

2) پيوند نزديك و تنگاتنگ با روح سرمايه ساالرى و 
به ويژه در اغلب موارد با صور مختلف ليبراليسم

 صورت مثالی بشر مدرن، «انسان بوروژا» است و وجه اصلی از 
ــه گانه ی «انسان بورژوا» وجه سودمحوری و سودجويی آن  وجوه س
است كه اساسًا در نظام سرمايه داری ليبرال تجلی و بروز يافته است. 

دارد. جوهر آراء «سن سيمون»، «اگوست كنت»، «كارل ماركس»، 
ــته ی  ــل دوركيم» و «ماكس وبر» به عنوان چهره های برجس «امي
ــت. همان گونه كه صبغه ی  ــی، سكوالريستی اس بانی جامعه شناس
ــتی در كليت جامعه شناسی و علوم اجتماعی غربی ديده  سكوالريس
ــته از علوم انسانی  ــی ها و پژوهش های اين رش ــود. در بررس می ش
ــريعی خداوند و  ــه اراده ی تكوينی و تش ــه اندازه ی ذره ای ب حتی ب
ــی توجه نمی شود، فراتر از آن خود دين به عنوان امری  هدايت قدس
ــری [كه  ــاع و اجتماعيات و به عنوان محصول عقل بش ــع اجتم تاب
ــانی و خودبنياد تعريف و تفسير می شود] و امری در  به صورت نفس
ذيل سوژه ی بشری [نفس اماره] تحليل و تفسير و تعريف می شود. 
مثال های متعددی از صبغه ی سكوالريستی علوم اجتماعی می توان 

مطرح كرد كه فعالً از پرداختن به آنها خودداری می كنيم.
ــم را در آراء بنيانگذار  ــی نيز سيطره ی سكوالريس در روان شناس
ــر چهره های  ــد فرويد» و ديگ ــم» يعنی «زيگمون ــی اين «عل اصل
سرشناس اين رشته [نظير «راجرز» و «مزلو» و «آدلر» و «رايش» و 
«اسكينر» و «اريكسون»] و نيز كليت اين رشته به روشنی می توان 
مشاهده كرد. جوهر و روح حاكم بر روان شناسی مدرن، اومانيستی و 
به تبع آن سكوالريستی است و اگر در آراء برخی تئوريسين های آن 
ــخنی به ميان آيد، وجهه ای پراگماتيستی  از دين و خدا و معنويت س

جوهر علـم مدرن تصرف گرايى اسـتيال 
طلبانه در مسـير اغراض نفسـانى بشـر 
مـدرن اسـت. ايـن ويژگـى  در علـوم 
انسـانى هم ظهـور دارد، در حقيقت هر 
يك از رشته هاى علوم انسانى به نحوى 
در خدمت تثبيت و يا بسـط و گسـترش 
سـيطره اسـتكبارى مدرنيتـه در اجتماع 
خـود و نيز ديگـر اجتماعـات و در تمام 

سيّاره زمين مى باشد.
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ــدرن [نظير  ــتی م ــای سكوالريس ــر ايدئولوژی ه ــه ديگ اگرچ
ــم،  ــم، آنارشيس ــم، فاشيس ــتی، ناسيوناليس ــم ماركسيس سوسياليس
ــم] به صور مختلف تحت تاثير مفاهيم بنيادين علوم انسانی  فمينيس
ــانی ملهم  ــی آراء يا مؤلفه های علوم انس ــی از برخ ــوده و از جهات ب
ــًا در بحث و بيان از بشر و نيز  گرديده اند و فراتر از همه اينكه اساس
ــانی نظر به صورت مثالی بشر مدرن و وجوه و پارادايم های  امور انس
ــود] داشته و  ــانی مطرح می ش آن [كه به انحاء مختلف در علوم انس
ــد و مهم تر از همه اينكه همه ی اين ايدئولوژی های عالم مدرن  دارن
از ليبراليسم تا فاشيسم به يك اعتبار در ذيل علوم انسانی تعريف و 
ــتگی و ارتباط  تحقق می يابند، اما به جرأت می توان گفت كه پيوس

ليبراليسم با علوم انسانی مدرن بيش از ديگر ايدئولوژی ها است.

3) ادعاى «بى طرفى علمى» 
در علم مدرن به طور اعم و علوم انسانی به طور اخص اين ادعا 
وجود دارد كه اين علوم به لحاظ جهت گيری های اخالقی و فرهنگی 
ــخص ساينتيست های  ــتند. به طور مش و اعتقادی، «بی طرف» هس
ــانی، احكام اين علوم را به عنوان «حقيقت» های هر چند  علوم انس
نسبی مطرح می كنند و نحوی «عينيت» برای موضوع مورد مطالعه  
خود و نيز احكام به تعبير آنها ساری و جاری بر اين موضوعات، قائل 
ــتند و نيز مدعی اند كه ساينتيست [همان تكنوكرات يا مهندس  هس
ــی،  ــكام خود در قلمروهای روان شناس ــانی] در صدور اح علوم انس
ــت و... كامالً عينی و فارغ از تعلقات  ــی، اقتصاد، سياس جامعه شناس
ــده در  ــل می نمايد و احكام ارائه ش ــی خود عم ــادی و فرهنگ اعتق
ــت فلذا فاقد هر گونه  ــن علوم نيز منطبق بر «واقعيت عينی» اس اي
ــی و فرهنگی ذاتی اين علوم  ــاء و جهان بينی و انتقال روح بينش الق

می باشد؟
ــخن می گفتيم، ديديم كه علم  زمانی كه از ماهيت علم مدرن س
ــتيالگرانه است و تصويری  ــًا مبتنی بر روح و غايت اس مدرن اساس
ــتی و به تبع  ــه می دهد و ذات اومانيس ــم و آدم ارائ ــاری از عال اعتب
ــانی  ــن امر به طريق اولی در علوم انس ــتی دارد و اي آن سكوالريس
ــی علم مدرن و به تبع آن علوم  ــًا پيداي نيز خودنمائی می كند. اساس
ــانی، قائم به ظهور نسبت تازه ای ميان انسان و هستی و ظهور  انس
ــان  ــر و طبيعت بود و همين مفهوم مدرن انس تعريف تازه ای از بش

ــانی نيز به انحاء مختلف به همين بشر مدرن و صورت  در علوم انس
ــرا و نيز برخی مجاری ديگر  ــود و از اين مج مثالی آن رجوع می ش

پيوندی وثيق ميان علوم انسانی و ليبراليزم برقرار می شود.
ــانی مثل ويكو و منتسكيو  ــی آراء بنيانگذاران علوم انس در بررس
ــته های  ــو و نيز آراء بانيان رش ــميت و هيوم و حتی روس و آدام اس
ــانی اين تعلق به ليبراليسم ديده می شود. به عنوان  اصلی علوم انس
ــی و در آراء اگوست كنت و «هربرت اسپنسر»  مثال در جامعه شناس
ــنی ديده  ــن تعلق خاطر به روش ــس وبر اي ــم و ماك ــل دوركي و امي
ــود. فی المثل دوركيم كه برخی از پژوهشگران تاريخ آراء او را  می ش
ــت» می نامند، ارزش های بنيادين ليبرالی و به خصوص  «سوسياليس
فردگرايی مورد نظر اين ايدئولوژی را قبول داشت و بر اين ارزش ها 
نقش اجتماعی قائل بود. اساس رويكرد دوركيم به نحوی ی اداره ی 
ــتگی و تعلق خاطر به ليبراليسم  ــت. اين دلبس جامعه نيز ليبرالی اس
ــتيم.  در روان شناسی مدرن نيز در آراء  ــر نيز شاهد هس را در اسپنس
ــتمی اين رشته  ــين قرن بيس ــياری از چهره های تئوريس فرويد و بس
ــود. اوضاع  ــش تعيين كننده ی آراء ليبرالی ديده می ش به وضوح نق
ــاكله ی  ــًا می توان گفت ش ــت و اساس در اقتصاد هم از اين قرار اس
ــت و جامعه شناسی در وجه  ــی و سياس تئوريك اقتصاد و روان شناس
غالب آن ليبرالی است و اين امر به ويژه در اقتصاد و روان شناسی و 
ــت از صراحت بيشتری برخوردار است. اساسًا به نظر می رسد  سياس
ــانی مدرن در بسياری موارد رسيدن  از اقتضائات تئوريك علوم انس
ــر، مفهوم ليبرالی آزادی،  به مفاهيمی چون: مفهوم ليبرالی حقوق بش

مفهوم ليبرالی اخالق و نظاير اينها است.

غـرب  اومانيسـتى  فلسـفه   در  اگرچـه 
كوشـش هايى جهت ايجـاد نحوى ثبات 
در احـكام اخالقـى صورت گرفته اسـت 
امـا حقيقت اين اسـت كه اسـاس نظام 
اخالقيات مدرن به دليل اومانيستى بودن 
با نسـبى انگارى در آميخته است و از آن 

قابل تفكيك نيست.

شـاكله تئوريك علوم انسـانى، مرّوج و مبلّغ صورت مدرنيسـتى است و اگوسـت كنت و دوركيم نيز 
هر يك به طريقى به اين امر اشـاره كرده اند. بنابراين در ذات علوم انسـانى، بسترسـازى و سير در 
جهت تعميق شـهروندان اجتماع مدرن و شـبه مدرن و تحكيم سلطه استبداد و بردگى مدرنيستى و 
شـبه مدرنيسـتى وجود دارد و اين عالوه بر همكارى هاى گسترده و به عبارت رساتر، كارگزارى هاى 
ساينتيست هاى علوم انسانى در هيأت انجام پژوهش هاى آكادميك و به ظاهر مستقل براى دولت هاى 
اسـتكبارى است كه اساسـاً به منظور پيشبرد اغراض استيالجويانه و بهره كشانه اين دولت ها عملى 

مى گردد.
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ــت كه به انحاء مختلف در علوم انسانی ظاهر  و وجوه ماهوی او اس
ــتی ـ  ــر، تعريفی اومانيس گرديده و می گردد. اين تعريف نوين از بش
سكوالريستی است و آدمی را در مقام سوژه ی نفسانی قرار می دهد و 
در بررسی هر پديده ای [در قلمروهای مختلف اقتصاد و روان شناسی 
ــت و تاريخ و...] رجوع به مفهوم مورد نظر  ــی و سياس و جامعه شناس
ــن مفاهيم،  ــد و در ذات همه ی اي ــانی» می نماي ــود از «امر انس خ
ــيری اومانيستیـ  سكوالريستی نهفته است و طبعًا اين نگرش  تفس

را به مخاطب و پيرو خود القاء می كند.
ــانی و رشته های مختلف آن، انديشمندانی  بنيانگذاران علوم انس
ــت بوده اند و در مقام عمل نيز در پيوند با اغراض استكباری  اومانيس
قرار داشته اند. حقيقتًا چگونه می توان درخصوص چنين علمی دعوی 
ــت؟ بشر با تعلق است كه انسان يا  ــی و اخالقی داش بی طرفی ارزش
ــن می گوئيم و نه ظاهر]  ــه لحاظ حقيقت و باط ــوان می گردد [ب حي
يعنی تعلق دينی و پذيرش واليت الهی او را در ساحت انسانيت قرار 
ــاحت حيوانيت  ــبت به حق او را به س می دهد و غفلت و طغيان نس
ــم می نامد و در  ــت  چيزی كه خود را عل ــزل می دهد؛ چگونه اس تن
ــتی و مبتنی بر تعريفی خاص از بشر و طبيعت تحقق  ــبت با هس نس
ــد؟ به هر حال  ــد می تواند فارغ از جهت گيری و بی طرف باش می ياب
ــبت قرب يا بعد از حق و حقيقت داشته باشد  ــانی بايد نس علوم انس
ــتی خود در بعد از حق  و البته چنان كه ديديم به دليل ذات اومانيس
ــب جهت گيری و هويت نظری و به  ــان صاح قرار می گيرد و بدينس
تبع آن صاحب گرايش های اخالقی و ارزشی مبتنی بر ذات خويش 
می گردد و اين جهت گيری را به طور مستقيم يا غيرمستقيم به پيرو 

خود منتقل می كند.

4) رويكرد مبتنى بر تصرف در شؤون حيات فرهنگى 
و اجتماعـى بشـر به نفـع حاكم كردن و بسـط و تثبيت 

صورت تمدن مدرن 
ــتيالطلبانه در مسير اغراض   جوهر علم مدرن تصرف گرايی اس
نفسانی بشر مدرن است. اين ويژگی  در علوم انسانی هم ظهور دارد، 
ــانی به نحوی در خدمت  ــته های علوم انس در حقيقت هر يك از رش
تثبيت و يا بسط و گسترش سيطره استكباری مدرنيته در اجتماع خود 
ــياره زمين می باشد. اين امر فراتر  و نيز ديگر اجتماعات و در تمام س

از صرف خدمتگزاری ساينتيست های علوم انسانی به سياستمداران 
دولت های استكباری يا وابستگان آنها است. برای مورد اخير شواهد 
ــتو» به عنوان يك  ــرد، از نقش «والت روس ــيار می توان ارائه ك بس
ــی» و به اصطالح  ــدل «اصالحات ارض ــاددان، جهت ارائه م اقتص
ــفيد» به منظور نابودی كامل ساختار اقتصاد كشاورزی  «انقالب س
كالسيك ايران در مسير اغراض امپرياليستی اياالت متحده آمريكا 
ــازی های «آيزايابرلين» به عنوان يك تكنوكرات  گرفته تا تئوری س
ــال های  ــرمايه داری ليبرال در س ــت در خدمت نظام س ــم سياس عل
ــناس  ــرد  يا نقش «ريمون آرون» به عنوان يك جامعه ش جنگ س
ــی و نهضت های  ــرال در مبارزه با آرمان گراي ــع امپرياليزم ليب مداف
ــوم گرفته تا نقش آفرينی  انقالبی مردم محروم به اصطالح جهان س
ــی چون «كارل راجرز» در ترويج سوبژكيتويسم ليبرالی  روان شناس
ــانه و ارائه مدل درمانی كه  ــأت تئوری پردازی های روان شناس در هي
ــترش و يا تحكيم و  ــير بسط و گس همگی به انحاء مختلف در مس
ــرمايه داری در جوامع غربی استكباری و  تثبيت سلطه ی ليبرال- س
ــورهای تحت سلطه ی آن و عليه مصالح انسانيت و عدالت و  يا كش

منافع افراد و ملل استثمار شده و در بند صورت گرفته است.
ــط صورت سيطره ی نفسانی  ــانی درتثبيت و بس نقش علوم انس
ــناس و اقتصاددان و  مدرنيته محدود به تئوری پردازی چند جامعه ش
ــازمان های جاسوسی و ماسونی  نظاير اينها و يا همكاری آن ها با س
امپرياليستی [مثل ۱۲ سال جاسوسی «هربرت ماركوزه» برای سيا و 
يا همكاری «كارل پوپر» با آن سازمان يا كارگزاری «جان استوارت 
ــتعمرات انگليس در  ــرقی و اداره ی مس ميل» برای كمپانی هند ش
ــكيو در  ــارل منتس ــو و ش قرن نوزدهم و يا عضويت ژان ژاك روس
ــونری و نمونه های عديده و بسيار ديگر در خصوص  لژهای فراماس
اين تئوريسين های به اصطالح «آزادانديش» علوم انسانی در غرب 
ــا در لژهای  ــت آنه ــبه مدرنيس ــياری از مقلدان ش و يا عضويت بس
فراماسونری در ايران از «علی اكبر سياسی» كه به پدر روان شناسی 
ــت تا «محمدعلی فروغی» كه او را می توان به  در ايران معروف اس
ــت  ــت مدرن در ايران دانس يك اعتبار پدر علم اقتصاد و نيز سياس
ــا» و «احمد مقدم مراغه ای» و  ــن پيرني و انبوه ديگرانی چون «حس
«عبدالحسين زرين كوب» و خيلی های ديگر كه مثالً سالم ترين آنها 
ــابقه ی سياسی كه نشانی از عضويت در لژهای ماسونی  به لحاظ س

علوم انسـانى مدرن اگرچه به عنوان يكى از مبادى تئوريك ايدئولوژى هاى مدرن به حساب مى آيد، 
اما همان گونه كه در پيش نيز گفته شـد، پيوندى بسـيار عميق و نزديك با ليبراليسـم دارد. از اين 
رو علوم انسـانى به ويژه در رشـته هايى نظير اقتصاد، روانشناسـى، سياست، جامعه شناسى، تاريخ، 
تعليم و تربيت، به انحاء مختلف و آشكارا يا نهانى و مستقيم يا غيرمستقيم به ترويج مفاهيمى چون 
«اقتصاد آزاد»، «سـودمحورى»، «تسامح و تسـاهل ليبرالى»، «حقوق بشر ليبرالى»، «مفهوم ليبرالى 

آزادى»، «نظريه ى ترقى»، «فردگرايى»، «خودمحورى» و... مى پردازد. 
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ــت و  ــه، پوزيتيويس در كارنامه ی خود ندارند، فردی به لحاظ انديش
ــت كه معروف  ــت نظير «غالمحسين صديقی» اس ــراپا مدرنيس س
ــت] نبوده و نيست، بلكه  ــی در ايران گرديده اس به پدر جامعه شناس
شاكله ی تئوريك علوم انسانی، مروج و مبلّغ صورت مدرنيستی است 
ــاره  ــت كنت و دوركيم نيز هر يك به طريقی به اين امر اش و اگوس
ــانی، بسترسازی و سير در جهت  كرده اند. بنابراين در ذات علوم انس
ــبه مدرن و تحكيم سلطه ی  ــهروندان اجتماع مدرن و ش تعميق ش
ــتی وجود دارد و اين  ــتی و شبه مدرنيس ــتبداد و بردگی مدرنيس اس
ــترده و به عبارت رساتر، كارگزاری های  عالوه بر همكاری های گس
ساينتيست های علوم انسانی در هيأت انجام پژوهش های آكادميك 
ــتكباری است كه اساسًا به  ــتقل برای دولت های اس و به ظاهر مس
منظور پيشبرد اغراض استيالجويانه و بهره كشانه  اين دولت ها عملی 

می گردد.

5) پيوند عميق با ليبراليسم
ــی از مبادی تئوريك  ــانی مدرن اگرچه به عنوان يك ــوم انس  عل
ــاب می آيد، اما همان گونه كه در پيش  ايدئولوژی های مدرن به حس
نيز گفته شد، پيوندی بسيار عميق و نزديك با ليبراليسم دارد. از اين 
ــته هايی نظير اقتصاد، روان شناسی،  ــانی به ويژه در رش رو علوم انس
ــی، تاريخ، تعليم و تربيت، به انحاء مختلف و  ــت، جامعه شناس سياس
ــتقيم به ترويج مفاهيمی چون  ــكارا يا نهانی و مستقيم يا غيرمس آش
ــاهل ليبرالی»،  ــامح و تس ــودمحوری»، «تس ــاد آزاد»، «س «اقتص
ــر ليبرالی»، «مفهوم ليبرالی آزادی»، «نظريه ی ترقی»،  «حقوق بش
ــی»، «خودمحوری» و... می پردازد. هر چند كه در پاره ای  «فردگراي
ــت عالم مدرن نيز از علوم  موارد بقيه ی ايدئولوژی های سكوالريس
ــبت ما بين علوم انسانی  ــانی مدد می گيرند. البته در بحث از نس انس
ــد توجه كرد كه در بعضی  ــای مدرن به اين مهم باي و ايدئولوژی ه
موارد علوم انسانی در عرض ليبراليسم قرار می گيرد و خود نيز از آن 
تغذيه می كند و گاه ممكن است اين اتفاق در نسبت علوم انسانی با 
ايدئولوژی ديگری نيز رخ دهد، چنان كه می توان گفت جامعه شناسی 
ــی   ــاخه های خود نظير «جامعه شناس مدرن به  ويژه در برخی زير ش
سياسی» تا حدود زيادی از منطق اقتصادی و نحوه ی نگرش مادی 
ــر و گاه حتی ملهم  ــم تاريخی» مورد نظر ماركس متأث «ماترياليس

از فيلسـوفى چون «امانوئل كانت» تا روانشـناس روانكاوى چون «اريك فروم» كوشـش هايى براى 
يافتـن مبنـاى ثابت به منظور اسـتحكام و اطالق بخشـيدن به احكام بنياديـن اخالقى در چارچوب 
انديشـه   اومانيسـتى صورت گرفته اسـت كه هيچ يك موفقيت آميز نبوده است. زيرا اخالق در جان 
خود براى قوام گرفتن نياز به منشأيى متعالى دارد و با تكيه بر نفس اماره نمى توان به ترويج فضايل 
اخالقى پرداخت و زمانى كه اخالق از مبادى و غايات دينى و قدسـى خود منقطع گردد، ديگر چيزى 

نيست مگر ابزارى براى پيشبرد عناصر نفسانى متزاحم تشكيل دهنده طبيعت نفس اماره .

شده است. دقت شود مقصودمان تبعيت جامعه شناسی مدرن از عين 
الگوی ماترياليسم تاريخی رايج در ماركسيسم [كه با آنچه مورد نظر 
ــت، بلكه مقصودمان تأكيد بر  ماركس بود تفاوت هايی نيز دارد] نيس
ــی و برخی ديگر رشته های علوم اجتماعی  تأثيرپذيری جامعه شناس
ــم تاريخی»  از روح اقتصادی و مادی انگارانه ی حاكم بر «ماترياليس
ــت كه البته به اعتباری بازتاب دهنده ی روح كاپيتاليستی تمدن  اس

مدرن است.

6) ترويج نسبى گرايى اخالقى
ــش هايی جهت ايجاد  ــفه  اومانيستی غرب كوش  اگرچه در فلس
ــت اما حقيقت اين  نحوی ثبات در احكام اخالقی صورت گرفته اس
ــتی بودن  ــاس نظام اخالقيات مدرن به دليل اومانيس ــت كه اس اس
ــت. از  ــت و از آن قابل تفكيك نيس ــبی انگاری در آميخته اس با نس
ــناس روانكاوی چون  ــت» تا روان ش ــوفی چون «امانوئل كان فيلس
ــت به منظور  ــرای يافتن مبنای ثاب ــش هايی ب «اريك فروم» كوش
ــتحكام و اطالق بخشيدن به احكام بنيادين اخالقی در چارچوب  اس
ــه ی اومانيستی صورت گرفته است كه هيچ يك موفقيت آميز  انديش
ــن نياز به  ــود برای قوام گرفت ــرا اخالق در جان خ ــت. زي نبوده اس
ــاره نمی توان به ترويج  ــی دارد و با تكيه بر نفس ام ــأيی متعال منش
فضايل اخالقی پرداخت و زمانی كه اخالق از مبادی و غايات دينی 
ــت مگر ابزاری برای  ــی خود منقطع گردد، ديگر چيزی نيس و قدس
پيشبرد عناصر نفسانی متزاحم تشكيل دهنده ی طبيعت نفس اماره 
ــردرگمی و كشاكش مابين  و به جهت همين تزاحم، گرفتار نحوی س
اميال مختلف می شود و اطالق و اتقان خود را از دست می دهد. اگر 
به سبك كانت و فروم و ليبرال ها بشر را به صورت فردگرايانه تفسير 
ــبی انگار و متغير و سردرگم وبی ثبات احكام  نماييم كه اين وجه نس

اخالقی شدت نيز می يابد.

پى نوشت ها:
ــتم به بعد نسبت به  ــاخه ای از علم مدرن كه می توان گفت از آغاز قرن بيس ۱ . ش
ــلطه ی آن چه بسا نقش  ــبرد اهداف غرب مدرن و تحكيم س علوم طبيعی در پيش
ــيدن انديشه ی فلسفی پس از  ــت و با به تماميت رس مهم تری برعهده گرفته اس
«فردريش هگل» عمالً و تدريجًا علوم انسانی جانشين فلسفه گرديده و پروسه ی 
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ــته ها و  ــه »ی مدرن در «تكنيك» به صورت های مختلف در رش انحالل «انديش
گرايش های متكثر آن ظاهر گرديده و بسط و تداوم يافته است.

ــانی از اين عبارت  ــف رايج در علوم انس ــا از «هويت قومی» تعري ــود م ۲ . مقص
ــد، بلكه نظر به معنايی داريم كه در «حكمت تاريخ» از اين تركيب مورد  نمی باش

نظر است.
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آوينى و علوم و نظام آموزشى مدرن
مهدى نصيرى

دفتر ويژه4
190

www.ebnearabi.com پژوهشى درباره ابن عربى ، عرفان و تصوف



زندگينامه شهيد سيد مرتضى آوينى از زبان خودش
بزرگ  و  آمده  دنيا  به  ای  درخانه  و  هستم  عبدالعظيم  شاه  بچه  من 
نيز  ديگر  خانواده  يك  به  می كردی  سر  كه  سوراخش  درهر  كه  ام  شده 

برمی خوردی. 
اينجانب اكنون چهل و شش سال تمام دارم. درست سی و چهار سال 
كالس  در  ميالدی   ۱۹۵۶ با  مطابق  شمسی   ۱۳۳۶ درسال  يعنی،  پيش 
ششم ابتدائی نظام قديم مشغول درس خواندن بودم. در آن سال انگليس 
و فرانسه به كمك اسرائيل شتافته و به مصر حمله كردند و بنده هم به 
عنوان يك پسر بچه ۱۲-۱۳ ساله تحت تأثير تبليغات آن روز كشورهای 
عرب  ملت  آن  از  عقبه  خليج  نوشتم:  سياه  تخته  روی  روزی  يك  عربی 
است. وقتی زنگ كالس را زدند و همه ما بچه ها سر جايمان نشستيم 
اتفاقًا آقای مديرمان آمد تا سری هم به كالس ما بزند. وقتی اين جمله 
را روی تخته سياه ديد پرسيد: اين را كه نوشته؟ صدا از كسی درنيامد من 
هم ساكت، اما با حالتی پريشان سر جايم نشسته بودم. ناگهان يكی از 
بچه ها بلند شد و گفت: آقا اجازه؟ آقا، بگيم؟ اين جمله را فالنی نوشته و 
اسم مرا به آقای مدير گفت. آقای مدير هم كلی سر و صدا كرد و خالصه 
اينكه: چرا وارد معقوالت شدی؟ و در آخر گفت: بيا دم در دفتر تا پرونده 
ات را بزنم زير بغلت و بفرستمت خانه. البته وساطت يكی از معلمين، كار 

را درست كرد و من فهميدم كه نبايد وارد معقوالت شد. 
بعدها هم كه در عالم نوجوانی و جوانی، گهگاه حرف های گنده گنده 
می زديم و سؤاالت قلمبه سلمبه می كرديم، معموال به زبان های مختلف 
حاليمان می كردند كه وارد معقوالت نبايد بشويم. مثال يادم است كه در 
حدود سالهای۴۵-۵۰ با يكی از دوستان به منزل يك نقاش كه همه اش 
از انار نقاشی می كشيد، رفتيم. می گفتند از مريدهای عنقا است و درويش 
است. وقتی درباره عنقا و نقش انار سؤال می كرديم با يك حالت خاصی به 

ما می فهماند كه به اين زودی و راحتی نمی شود وارد معقوالت شد.
 تصور نكنيد كه من با زندگی به سبك و سياق متظاهران به روشنفكری 
من  می زنم.  حرف  شما  با  شده  طی  راه  يک  از  من  خير  هستم،  آشنا  نا 
به  ام،  خوانده  درس  هنری  دانشكده های  از  يكی  در  سال  سال های  هم 
شب های شعر و گالری های نقاشی رفته ام. موسيقی کالسيک گوش داده 
ام. ساعتها از وقتم را به مباحثات بيهوده درباره چيزهايی كه نمی دانستم 
گذرانده ام. من هم سالها با جلوه فروشی و تظاهر به دانايی بسيار زيسته 
تك  انسان  كتاب  و  ام  گذاشته  ای  نيچه  سبيل  و  پروفسوری  ريش  ام. 
ساختی هربرت ماركوزه را ـ بی آنكه آن زمان خوانده باشم اش ـ طوری 
بگويند:  خودشان  پيش  و  ببينند  را  آن  جلد  ديگران  كه  ام  گرفته  دست 
عجب فالنی چه كتاب هايی می خواند، معلوم است كه خيلی می فهمد.... 
ام  ناچارشده  كه  است  كشانده  راهی  به  مرا  زندگی  خوشبختانه  بعد  اما 
رودربايستی را نخست با خودم و سپس با ديگران كنار بگذارم و عميقًا 
بپذيرم كه تظاهر به دانايی هرگز جايگزين دانايی نمی شود، و حتی از اين 
باالتر، دانايی نيز با تحصيل فلسفه حاصل نمی آيد. بايد در جست و جوی 
حقيقت بود و اين متاعی است كه هركس به راستی طالبش باشد، آن را 

خواهد يافت، و در نزد خويش نيز خواهد يافت. 
و حاال از يك راه طی شده با شما حرف می زنم. دارای فوق ليسانس 
را  كاری  اما  دانشگاه تهران هستم.  زيبای  دانشكده هنرهای  از  معماری 
كه اكنون انجام می دهم نبايد با تحصيالتم مربوط دانست. حقير هرچه 

آموخته ام از خارج دانشگاه است. بنده با يقين كامل می گويم كه تخصص 
حقيقی درسايه تعهد اسالمی به دست می آيد و الغير. قبل از انقالب بنده 
فيلم نمی ساخته ام اگر چه با سينما آشنايی داشتم. اشتغال اساسی حقير 
قبل از انقالب در ادبيات بوده است. اگر چه چيزی اعم از کتاب يا مقاله 
به چاپ نرسانده ام. با شروع انقالب حقير تمام نوشته های خويش را اعم 
از تراوشات فلسفی، داستان های كوتاه، اشعار و .... در چند گونی ريختم و 
سوزاندم و تصميم گرفتم كه ديگر چيزی كه حديث نفس باشد ننويسم 
و ديگر از خودم سخنی به ميان نياوردم. هنر امروز متأسفانه حديث نفس 
است و هنرمندان گرفتار خودشان هستند. به فرموده خواجه شمس الدين 

محمد حافظ شيرازی رحمه اهللا :
تو خود حجاب خودی حافظ از ميان برخيز 

و  باشد  خدا  هست  هرچه  تا  بردارم  ميان  از  را  كه خودم  كردم  سعی 
خدا را شكر بر اين تصميم وفادار مانده ام. البته آنچه كه انسان می نويسد 
هميشه تراوشات درونی خود او است- همه هنرها اين چنين اند. كسی 
هم كه فيلم می سازد اثر تراوشات درونی خود اوست اما اگر انسان خود را 
در خدا فانی كند آنگاه اين خداست كه در آثار ما جلوه گر می شود. حقير 

اين چنين ادعائی ندارم اما سعی ام بر اين بوده است. 
با شروع كار جهاد سازندگی در سال ۵۸ به روستاها رفتيم كه برای 
خدا بيل بزنيم. بعدها ضرورت های موجود رفته رفته ما را به فيلمسازی 
جهاد  نمايندگان  عنوان  به   ۵۹ سال  در  كشاند.  سازندگی  جهاد  برای 
ما  از  پيش  كه  سازندگی  جهاد  گروه  در  و  آمديم  تلويزيون  به  سازندگی 
مشغول  بود،  شده  تأسيس  سيما  و  صدا  سازمان  خود  كاركنان  وسيله  به 
به كار شديم. يكی از دوستان ما در آن زمان حسين هاشمی بود كه فوق 
ليسانس سينما داشت و همان روزها از كانادا آمده بود. او نيز به همراه ما 
به روستاها آمده بود تا بيل بزند. تقدير اين بود كه بيل را كنار بگذاريم و 
دوربين برداريم. بعدها حسين هاشمی با آغاز تجاوزات مرزی رژيم بعث به 
جبهه رفت و در روز اول جنگ در قصر شيرين اسير شد. به همراه يکی 
از برادران جهاد به نام محمد رضا صراطی ما با چند تن از برادران ديگر، 
كار را تا امروز ادامه داديم. حقير هيچ كاری را مستقال˝ انجام نداده ام 
كه بتوانم نام ببرم. در همه فيلم هايی كه در گروه جهاد سازندگی ساخته 
شده است سهم كوچكی نيز اگر خدا قبول كند به اين حقير می رسد و اگر 

خدا قبول نكند كه هيچ. 
به هر تقدير، من فعاليت تجاری نداشته ام. آرشيتكت هستم! از سال 
۵۸ و ۵۹ تاكنون بيش از يكصد فيلم ساخته ام كه بعضی عناوين آنها 
تركمن  در  روز  شش  مجموعه  گزيده ها،  خان  مجموعه  می كنم:  ذكر  را 
صحرا، فتح خون، مجموعه حقيقت، گمگشتگان ديار فراموشی (بشاگرد)، 
مجموعه روايت فتح ـ نزديك به هفتاد قسمت ـ و در چهارده قسمت اول 
از مجموعه سراب نيز مشاور هنری و سرپرست مونتاژ بوده ام. يك ترم 
نيز در دانشكده سينما تدريس كرده ام كه چون مفاد مورد نظر من برای 
تدريس با طرح درس های دانشگاه همخوانی نداشت از ادامه تدريس در 
فراهم  تدريس  برای  كه  را  مباحثی  مجموعه  كردم.  نظر  صرف  دانشگاه 
جادو   آينه  نام  به  كتابی  در  بيشتر  تفسير  و  شرح  و  بسط  با  بودم  كرده 
بالخصوص در مقاله ای با عنوان تأمالتی درباره سينما كه نخستين بار 
چاپ  به  برگ  انتشارات  در  رسيد،  چاپ  به  فارابی  سينمايی  فصلنامه  در 

رسانده ام.
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اشاره
از جمله انديشه هاى قابل تامل شهيد سيد مرتضى آوينى، تحليل 
ــى  ــتى علوم جديد و نظام آموزش ــت و چيس ــاره ماهي وى  در ب
ــدرن را به مهميز نقد  ــى م ــت. او علوم و نظام آموزش مدرن اس
ــعفى براى اين همه دستاوردهاى  ــد و كمترين شور و ش مى كش
ــى رو به گسترش مدرن ابراز نمى كند.   جديد علمى و نظام آموزش
ــت»، « بشر  بنا بر اين تعابيرى چون «عصر امروز عصر علم اس
ــرفت  ــت»، «قافله علم رو به پيش ــر ديروز اس امروز داناتر از بش
است» و مشهوراتى از اين دست كه اكنون از وحى منزل اعتبار 
ــا در قاموس فكرى و  ــترى براى همگان يافته اند ، نه تنه بيش
ــان  ــدت در بى اعتبار نش اعتقادى آوينى جايى ندارد بلكه به ش

دادن آنها مى كوشد.
ــانى  ــدن دوباره بحث ضرورت تحول در علوم انس ــا مطرح ش  ب
ــيار مغتنم خواهد  مرورى بر اين بخش از ديدگاه هاى آوينى بس

بود.

ويژگى هاى علم مدرن
ــدرن دارد که می توان آنها را  ــی به علم م آوينی نقدهايی اساس

چنين دسته بندی کرد:
ــت و همه   ــاده زده و مبتنی بر اصالت حس اس ــم جديد م ۱. عل
ــی قرار  امور همچون پديده هايی صرفًا فيزيکی و مادی مورد بررس

می گيرند.۱ 
ــتی راز زدايی  ــان از هس ــه تبع ماده زدگی ش ــوم جديد ب ۲. عل
ــود با  ــته می ش می کنند. در علم جديد، بدن چون کارخانه ای انگاش
دستگاه های دقيق و منظم که بی وقفه کار می کنند و در اين قياس، 
ــرار عالم وجود ـ  وقفه ای است که در کار اين  مرگ ـ اين سراالس
ر تکنولوژی  ــين پيچيده می افتد. حيرت انسان علم زده و مسيطَ ماش
ــت نه « حيرت  نيز در برابر وجود، « اعجاب در برابر پيچيدگی » اس

در برابر راز ».۲ 
ــببيت فيزيکی و  ــتر از س ۳. فهم علم جديد از عليت چيزی بيش
ــت. به گفته آوينی عقل علمی جديد از يک سو انسان  شيميايی نيس
ــببيت فيزيکی و  ــه «عليت» را فقط در «س ــانده ک را به جايی کش
ــری برای عليت  ــد و نمی تواند هيچ صورت ديگ ــيميايی» می بين ش
ــوی ديگر، همه تالش های بشر را در طول تاريخ  تصور کند و از س
ــترش  ــعه  توليد غذا و تأمين حوايج مادی و گس ــط متوجه «توس فق
ــراغ مدارک  ــذا در تنظيم تمدن فقط به س ــدن» می بيند … و ل تم
ــد می کند و همه  وقايع  ــد که اين نحو تفکر را تأيي ــی رفته ان و وقايع
ــته باشند،  ديگر را، هر چند همچون طوفان نوح مقياس جهانی داش
ــتی بخار ساخته  از تاريخ مدون حذف کرده اند. اگر نوح نبی (ع) کش
ــتی او، آن سان  ــت جايی در تاريخ تمدن بيابد، اما کش بود، می توانس
ــم اهللا» هدايت  ــت، با  «بس که در قرآن مورد تصريح قرار گرفته اس
می شدـ  بسم اهللا مجريها و مرسيهاـ و «بسم اهللا» نيز موتوری نيست 
ــريح قرار بگيرد و قطعات مختلف آن نام گذاری  که بتواند مورد تش

شود!. ۳ 

ــد بلکه خود  ــاف از حقيقت نمی کن ــم جديد نه تنها انکش ۴. عل
حجاب حقيقت است.۴ 

ــت و فقط به  ــم جديد از فهم ماهيت و کل نگری عاجز اس ۵.عل
ــبت ها و مقادير  ــبتها و مقادير می پردازد و خود از تحليل اين نس نس
ــت. «علم» اصوالً  ــم و نظريه کلی عاجز اس ــباب در يک حک و اس
متعرض ماهيات نمی شود و اگر آن را متکفل «جهان شناسی» کنيم، 

الجرم کار را به کفر و الحاد خواهد کشاند.۵ 
ــت که  ــيس بيکن اس ۶. علوم جديد محصول اين نظريه فرانس
علم بايد در خدمت تغيير عالم باشد و نه تعبير و تفسير عالم . بيکن 
ــير عالم فرا  ــم را عمدتا به مقصود فهم و تفس ــتگان که عل از گذش
ــختی انتقاد  می گرفتند و در پی تغيير و تصرف در عالم نبودند، به س
ــتی و  ــتود که به کار تصرف در عالم و غلبه بر هس کرد و علمی را س
طبيعت بيايد . به گفته عموم مورخان مدرنيته، اين مبنای بيکن بود 
ــد را پايه گذاری کرد و روز به روز بر حجم آن افزود.  ــه علوم جدي ک
ــی در علوم جديد اين علوم را  ــتن رويکرد بيکن آوينی با در نظر داش
ــد معنوی که در خدمت   ــت حقيقت جويی و تربيت و رش ــه در جه ن

تصرف فاوستی در عالم و توسعه طلبی بشر مدرن می داند:   
«علوم امروزی دانشِ تصرف در عالم و غلبه بر طبيعت هستند و 
در اين زمينه ميان علوم تجربی و علوم انسانی تفاوتی نيست. با اين 
ترتيب، پر روشن است که دانش آموز بايد از همان آغاز ورود اجباری 
به مدرسه، با رياضيات که «صورت» علوم امروزی است آشنا شود و 
بعد، رفته  رفته حساب استداللی و هندسه  تحليلی و فيزيک و شيمی و 
آمار و حساب احتماالت بياموزد و با متدولوژی علوم ـ که اين روزها 
به آن فلسفه می گويند ـ اين مواد درسی پراکنده را به يکديگر پيوند 
ــان بعد از  ــت؟ آيا انس دهد. غايت اين دوران طوالنی آموزش چيس
ــی يا دکتری صاحب اخالق حسنه  طی مراحل و اخذ مدرک مهندس
ــت می رود؟ خير. اصالً اين سؤال بسيار مسخره  ــود و به بهش می ش
است. همه  ما می دانيم که در بهشت دری به  نام هندسه يا رياضيات 
ــم و تربيت مطلق يا  ــی بر محور تعلي ــود ندارد. اين نظام آموزش وج
تعليم و تربيت اخالقی انسانی طراحی نشده است بلکه هدف اصلی 
آن آموزش مهارت های فنی الزم و تأمين کادرهای تخصصی برای 

آوينى: عقل علمى جديد از يك سو انسان 
را به جايى كشـانده كـه «عليت» را فقط 
در «سببيت فيزيكى و شيميايى» مى بيند 
و نمى توانـد هيچ صـورت ديگرى براى 
عليـت تصور كند و از سـوى ديگر، همه 
تالش هاى بشـر را در طـول تاريخ فقط 
متوجه «توسعه  توليد غذا و تأمين حوايج 

مادى و گسترش تمدن» مى بيند.
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دست يافتن به توسعه يافتگی است.»۶ 
و نتيجه اين که بشر جديد با اين علوم در جهل و خرافاتی عميق 

تر از هميشه فرو رفته است :
ــتی انسان با اين علوم از خرافات و جهل نجات پيدا  « آيا به راس
کرده و يا نه، در جهل و خرافاتی بسيار عميق تر فرو رفته است؟»۷ 
ــت که علوم  نکته مهم ديگری که آوينی بدان می پردازد اين اس
مدرن تداوم و تکامل علوم سنتی نيست بلکه اين دو، تفاوت مبنايی 

با هم دارند:
ــت که  ــت اين اس « توضيحی که در همين جا ذکر آن الزم اس
ــه، هيأت  ــود حقير از علومی که مذکور افتاد ـ رياضيات، هندس مقص
ــت که امروزه در  ــت ـ هرگز آن چيزی نيس ــوم، طب و سياس و نج
دانشگاه ها تدريس می شود. سيری که بشر غربی در قرون جديد در 
ــی در  ــت جدايی علم و دين از يکديگر پيموده به تغييری اساس جه
مبانی و مفاهيم علم ـ به مفهوم رايج آن ـ منجر شده است، تا آنجا 
که ديگر نمی توان گفت مقصود امروزی ما از هندسه و هيأت و طب 
ــت و ديگر علوم همان چيزی است که مورد نظر قدما بوده  و سياس
است.... فی المثل در مورد طب، نبايد پنداشت که علم پزشکی امروز 
ــت؛ علم پزشکی اصوالً بر مبانی  صورت تکامل يافته  طب قديم اس
ديگری استوار است. در قديم انسان را از يک سو جزئی از طبيعت و 
ــته اند و بدين ترتيب سعی  ــوی ديگر جامع همه طبايع می دانس از س
ــان را دقيقًا در انطباق با طبيعت  می کرده اند که نظم داخلی بدن انس
ــکی امروز  ــايی کنند.... آنچه در زمينه  علم طب و پزش خارج شناس
ــه نيز صادق  ــم درباره  همه  علوم ديگر، حتی رياضيات و هندس گفتي
ــته بر مبانی ديگری استوار بوده اند و  ــت. همه  اين علوم در گذش اس
ــفی انسان پيوندی  فی مابين آنها و مجموعه  اعتقادات مذهبی و فلس
ــده و به اعتقاد  ــت. اين پيوند اکنون بريده ش ــل برقرار بوده اس کام
ــوم، بلکه به علت  ــدن عل ــر، اين انقطاع نه به علت تخصصی ش حقي
ــت. تخصصی شدن  ــده اس جدايی علم و دين از يکديگر حاصل ش
علوم، خود معلول همين جدايی است و البته پر روشن است که اگر 
ــريت به  ــدن بيش از حد اتفاق نمی افتاد، هرگز بش اين تخصصی ش

تکنولوژی امروز دست نمی يافت.»۸ 

نظام آموزشى مدرن از ديدگاه آوينى
ــدرن نيز مورد نقد و  ــی م ــه تبع نقد علوم مدرن ، نظام اموزش ب

ــراد قرار می گيرد. اين نظام ضمن اين که محصول جدايی علم از  اي
ــکوالر و منقطع از غيب است۹ ، محصول و  دين و مبتنی بر علوم س
ــين  ــده انقالب صنعتی برای به حرکت در آوردن چرخهای ماش زايي
توسعه است. هر آدم منصفی با کمی تحقيق خواهد پذيرفت که اين 
ــه ای و دانشگاهی با اين صورت و کيفيت زاييده   نظام آموزش مدرس
انقالب صنعتی است. حتی آدمی مثل الوين تافلر نيز که پاسدار تمدن 
ــت، در کتاب  ــم آمريکاس غرب و مداح بی جيره و مواجب امپرياليس
ــد: با انتقال کار از مزارع و منازل می بايست  ــوم» می نويس «موج س
ــاخت. صاحبان  ــرای زندگی و کار در کارخانه آماده س ــودکان را ب ک
ــتان در حال صنعتی  ــياب ها در انگلس اوليه  معادن، کارخانه ها و آس
ــتاييان  ــه «تقريبًا تربيت افراد بالغ اعم از روس ــدن ... دريافتند ک ش
ــد در کارخانه غير  ــرای کار مفي ــتی ب ــاغل در صنايع دس يا افراد ش
ــت و آنان را  ــراغ کودکان رف ــت.» [ بنابراين، بايد به س ــن اس ممک
ــاختن  ــی برای کار مفيد در کارخانه ها آماده کرد.] آماده س از کودک
جوانان برای نظام صنعتی بسياری از مشکالت بعدی اين نظام را به 
مقدار معتنابهی حل می کرد. در نتيجه ساختار مرکزی ديگری برای 
ــود آمد که همانا آموزش و پرورش همگانی  جوامع موج دوم به وج
ــم، پرورش يافته اين  ــر عال ــود.۱۰ اما از آنجا که همگان در سرتاس ب
نظام هستند و توسعه با اصول و شيوه های معمول را پذيرفته اند ، به 
ذهن کسی خطور نمی کند که مبادا کارکرد اين نظام در جهت تعالی 
ــر نباشد و بايد به دنبال استقرار نظام ديگری از  روحی و معنوی بش

تعليم و تربيت بود.۱۱ 

نظام آموزشى مدرن ، خادم توسعه
ــی مدرن،  ــنده و منتقد نظام آموزش ــا ايوان ايليچ نويس آوينی ب
همراهی زيادی نشان می دهد. ايليچ نيز اين نظام را صرفا در خدمت 

رشد و توسعه مادی آ ن هم از نوع مدرن آن می داند :
ــی را که فی  مابين آرمان  ــبت يا رابطه  علّ « ايوان ايليچ اين نس
ــعه  اقتصادی و نظام آموزش مدرسه ای و دانشگاهی وجود دارد  توس
ــت. او  ــناخته و اصل انتقادات خود را بر آن قرار داده اس به  خوبی ش
می گويد: برای آنکه مسئله آموزش و مدرسه، تمام اهميت خود را پيدا 
کند، بايد آن را در کل جامعی که مذهب يا ايدئولوژی حاکم بر جهان 
ــی قرار داد. اين مذهب جديد که کشورهای  امروز است مورد بررس

علـوم امروزى دانِش تصـرف در عالم و 
غلبه بـر طبيعت هسـتند و در اين زمينه 
ميـان علـوم تجربـى و علـوم انسـانى 

تفاوتى نيست.

نظـام تعليم و تربيت مدرن نيز مثل ديگر 
ساختارهاى مدرن تحت سلطه بال منازع 
اقتصاد و حاكميت پول و سـرمايه است . 
اقتصـاد ـ با مفهوم كنونى آن ـ سـلطان 
بالمنازع عصر جديد و محور تعيين كننده  
خط مشـى هاى سياسى، اجتماعى و حتى 

علمى، فرهنگى و هنرى است.
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پيشرفته صنعتی قافله ساالران آنند و کشورهای عقب مانده ديوانه وار 
می کوشند تا به هر وسيله شده از سعادت نيل به آن محروم نمانند، 
آرمان «رشد و توسعه» است. مشاهده نشان می دهد که اين آرمان، 
ــت تمامی کشورهای بزرگ صنعتی و نيز منتهای  مورد نظر و خواس
آرزوی ممالک پس قافله است. آرمان که پذيرفته شد، ديگر به عهده 
«علم» است تا راه منحصر به فرد اين «رشد و توسعه» را با تکيه بر 
اصول متعارف و بديهياتی که هيچ کس درباره ی آنها شک نمی کند، 
ــد و  ــک ترين جزئيات، تعيين و تحميل کند. انتهای راه رش تا کوچ
توسعه، مصرف بی کران است. مصرف بی کران، همان مدينه  فاضله 
ــری است که در دوره های «ماقبل علم»  و همان کمال مطلوب بش

به صورت تخيلی «زندگی جاودان» وجود داشت.»۱۲ 
ــل ديگر  ــدرن نيز مث ــم و تربيت م ــام تعلي ــورت نظ ــر ص در ه
ــلطه بال منازع اقتصاد و حاکميت پول  ــاختارهای مدرن تحت س س
ــت . اقتصاد ـ با مفهوم کنونی آن ـ سلطان بالمنازع  ــرمايه اس و س
ــی های سياسی، اجتماعی  عصر جديد و محور تعيين کننده  خط مش
ــی مدرسه ای و  ــت. نظام آموزش و حتی علمی، فرهنگی و هنری اس
دانشگاهی يکی از تنها مواردی است که در وهله  اول مستثنا به نظر 
می رسد و کمتر کسی در سراسر جهان از همان آغاز خواهد پذيرفت 
ــلطنت اقتصاد آزاد نيست،  ــی کنونی جهان نيز از س که نظام آموزش
ــی در جهت توسعه   ــد که قبول کند اصالً اين نظام آموزش چه برس
ــت و «آموزش  ــده اس اقتصادی با روش های معمول پايه گذاری ش
ــه مفهوم مطلق «تعليم و تربيت» فرض کرد.  و پرورش» را نبايد ب

آموزش در جهان امروز دقيقًا به معنای آموزش کادرهای تخصصی 
ــعه  اقتصادی به روش های معمول است و حتی  مورد نياز برای توس
ــعه  اقتصادی را تغيير دهيم، ديگر  ــت يابی به توس اگر روش های دس
ــا تغيير دادن غايات و  ــی به درد نخواهد خورد و ب ــن نظام آموزش اي
اهداف، پرروشن است که نظام های آموزشی نيز تغيير خواهد کرد.۱۳   
ــت۱۴ و  ــان امروز چيزی جز ارزش تجارتی نيس ــم  در جه ارزش عل
ــگاهها در کار ساختن و تربيت انسان واجد فضايل و  مدارس و دانش
ــی ترين هدف يک نظام تعليم و تربيت  مکارم اخالقی که بايد اساس
ــد نيستند بلکه عمدتا در کار تعليم علومی هستند که  مقبول دين باش

بتوانند راه تصرف فاوستی در طبيعت را هموار سازند.۱۵ 

تهاجم نظام آموزشى مدرن به ارزشها
آوينی نظام آموزشی کنونی مدرسه ای و دانشگاهی را در سرتاسر 
ــت ، مهاجمی بزرگ  دنيا که مبتنی بر مبانی تعليم و تربيت مدرن اس

به همه ارزش ها می داند :
ــالً بر مبنای  ــی کنونی که کام ــتم آموزش  «محتوای علمی سيس
ــت به خود حق داده که همه  امور را بر  ــده اس تفکرات غربی بنا ش
ــير کند، تا آنجا که در  محور همين نحوه  تفکر خاص تحليل و تفس
ــر اينکه مورد تعرض  ــز نمی توان يافت، مگ ــر جهان هيچ چي سراس
ــده  اين نظام فکری خاص قرار گرفته و درباره  آن فرضيه  پردازی ش
است؛ انسان و جهان، روح و جسم، اقتصاد، سياست، اجتماع، تاريخ، 
هنر و... بر همين قياس حتی موجودات مجردی همچون فرشتگان، 
موجودات تاريخی و يا موجوداتی موهوم و خيالی مثل ديو و پری... 
ــه تعرض اين نظام  ــی برای پژوهش در حيط ــز به مثابه  موضوع ني

فکری قرار گرفته اند.»۱۶ 
ــه محل قربانی شدن اعتبار ، شخصيت ، حرمت و حيثيت  مدرس
ــت۱۷ و از همين رو علم  ــم و تکنولوژی اس ــه پای بت عل ــانی ب انس
ــت محتوم قريب به اتفاق دانشجويان  ــی سرنوش زدگی و تکنوکراس

دانشگاه ها است.۱۸               
چگونه می توان به اسالمی  کردن نظام تعليم و تربيت جديد دست 
ــک اين امر با افزودن چند واحد معارف اسالمی و ...  يازيد؟ بدون ش
ميسور نيست . اگر کسی بر اين گمان باشد ، بدان دليل است که به 
عمق و ابعاد تعارض اين نظام با نظام تعليم و تربيت طراز اسالم پی 

آوينـى از علمـا و روحانيونى كـه بر نظام 
آموزشـى جديد حتى فى الجمله هم مهر 
تاييـد مى زننـد و در پى  انتقال سيسـتم 
آموزشـى جديـد و محتواى علمـى آن به 

درون حوزه ها هستند، انتقاد مى كند.
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همه احكامى كه امروز در كتاب هاى علوم 
انسـانى بـه نام علـم در سراسـر جهان 
ظلمـات  از  مع االسـف  مى يابـد  اشـاعه 
كنونى فرهنگ غرب منشـأ گرفته اسـت 
و راه جز به تركسـتان نمى برد. بازنگرى 
اين احكام و گشـودن حقايق در پرتو نور 
قرآن و روايات قسمت اعظم از وظيفه اى 
اسـت كه ما در جهاد اعتقـادى بر عهده 

داريم.

نبرده است. ضمن آن که مشکل نظام تعليم و تربيت جديد منحصر 
ــز از آنجا که بنيان، جهت  ــانی نبوده و علوم تجربی ني به علوم انس
ــفه ی غربی اخذ کرده اند،  ــی خويش را از فلس و حتی روش پژوهش
ــايع، دچار مشکل بوده و ماهيتی سکوالر و  بر خالف باور رايج و ش

غربی دارند.۱۹ 
ــا حد زيادی در  ــم و تربيت مطلوب خود را ت ــی نظام  تعلي آوين
ــای علميه از  ــه از اين که حوزه ه ــه می بيند و البت ــای علمي حوزه ه
ــوم ، طب و... ( بدان گونه که  ــه ، نج علومی چون رياضيات ، هندس
ــدرن آن که به باور او تفاوت  ــته بوده اند و نه به صورت م در گذش
ــنتی و مدرن اين علوم وجود دارد) فاصله گرفته  ماهوی بين نوع س

اند ، گله مند است .۲۰ 
ــی جديد  ــا و روحانيونی که بر نظام آموزش ــی از علم ــه آوين البت
ــتم  ــر تاييد می زنند و در پی  انتقال سيس ــی فی الجمله هم مه حت
ــی جديد و محتوای علمی آن به درون حوزه ها هستند ، انتقاد  آموزش

می کند.۲۱ 

علت دشوارى اصالح نظام آموزشى مدرن
ــيار صعب می داند  ــی مدرن را بس آوينی  امر اصالح نظام آموزش
چرا که عقل علمی جديد نه تنها بر دانشمندان غربی بلکه بر همگان 
ــيطره يافته است۲۲ و  ــماراز علمای الهی س ــت ش جز عده ای انگش
امکان فهم انتزاعی و غير حقيقی بودن علوم جديد از همگان سلب 
شده است ، چرا که همگی از کودکی در فضای متاثر از همين نظام 
ــری را در پيش روی خود  ــی، پرورش يافته اند و گزينه ديگ آموزش

نديده اند:
ــبت به انتزاعی بودن علوم  ــر امروز نس   «علت عدم آگاهی بش
جديد نيز در همين جاست که او هرگز فرصت الزم را برای تامل و 
تفکر در نظم بسيار دقيق و گسترده ای که با ظرافت تار و پود خود 
را حتی تا کوچک ترين زوايای زندگی شخصی و خانوادگی انسان ها 
ــد آنگونه که  ــان ها هرگز اجازه ندارن ــت، نمی يابد. انس ــانده اس کش
ــتان هايی به دنيا می آيند که  می خواهند زندگی کنند؛ آنها در بيمارس
تابعی از يک سيستم بسيار گسترده جهانی است، و در خانه ، درميان 

ــوند که هر يک به نحوی در سيطره همان  خانواده ای بزرگ می ش
ــت. کودکان همواره با با تلويزيون رشد می کنند و  ــترده اس نظم گس
تلويزيون نيز با پيچيده ترين شيوه های روانشناسی اجتماعی، تالش 
ــبت به استمرار وضع موجود اميدوار سازند و آنها  دارد تا مردم را نس
ــت و کاربردی  ــه ای که مفيد فايده ای نيس ــآ از هر انديش را مطلق
ندارد، باز دارند... مدارس و دانشگاه ها نيز متعهد به تعليم علومی مفيد 
هستند؛ علومی که بتوانند راه اين تصرف فاوستی در عالم طبيعت را 

همواره سازند... و هر چه جز اين باشد بی فايده است.»۲۳ 
ــخن می گويد ، او از  اما با وجود اين صعوبتی که آوينی از آن س
ــخن  ضرورت اقدام  برای اين وضعيت در پرتو نور قرآن و عترت س

می گويد:
ــانی به نام علم   «همه احکامی که امروز در کتاب های علوم انس
در سراسر جهان اشاعه می يابد مع االسف از ظلمات کنونی فرهنگ 
غرب منشأ گرفته است و راه جز به ترکستان نمی برد. بازنگری اين 
ــمت اعظم  ــودن حقايق در پرتو نور قرآن و روايات قس احکام و گش
از وظيفه ای است که ما در جهاد اعتقادی بر عهده داريم. مسئوليت 
ــه نمی يابد و برای  ــتکبار خاتم ــا در برابر حق به جهاد نظامی با اس م
ــر جهان چاره ای نيست جز اينکه  ــاعه  فرهنگ اسالم در سراس اش
ــفه  غرب به جهاد برخيزيم، فرهنگ و فلسفه ای  ما با فرهنگ و فلس
ــتوانه  حيات سياسی استکبار و ريشه  آن است. شناخت مبانی  که پش
ــت که ما را به ماهيت حقيقی اين  تاريخی تمدن غربی از لوازمی اس

تمدن نزديک خواهد ساخت.»۲۴ 

پى نوشت ها:
۱ . توسعه و مبانی تمدن غرب ، ص ۱۲۳

۲ . مقاله : آزادی قلم 
۳. مقاله :  تکنولوژی ارتباطات 

۴ . توسعه و مبانی تمدن غرب ، ص  ۱۷۸
۵ . مقاله : تکنولوژی ارتباطات

۶ . توسعه و مبانی تمدن غرب ، ص ۱۶۰ 
۷ . همان ، ص ۱۷۹ 
۸ .  همان ، ص ۱۶۹ 
۹ . همان، ص ۱۷۳

۱۰ . همان ، ص ۱۷۴ 
۱۱ .همان ، ص ۱۵۷
۱۲ . همان ، ص ۱۵۹
۱۳ . همان ، ص ۱۶۵
۱۴ . همان ، ص ۱۶۳

۱۵. مقاله : آخرين دوران رنج  
۱۶. توسعه و مبانی تمدن غرب ، ص ۱۷۷  

۱۷ . همان ، ص ۱۶۳
۱۸ . مقاله :  تکنولوژی ارتباطات

۱۹ . توسعه و مبانی تمدن غرب ، ص ۱۸۱
۲۰ . همان ، ص ۱۶۹
۲۱ . همان ، ص ۱۸۰

۲۲ . مقاله نوح نبی و تاريخ تمدن
۲۳ . مقاله : آخرين دوران رنج 

۲۴ . توسعه و مبانی تمدن غرب ، ص ۲۲۳
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قاَل رسـول اهللا ـ صلَّى اهللا عليه  و آله  
و سـلَّم ـ  : اِنّى  تارٌك فيُكُم الثّقلَيِن كتاَب 
اهللاِ و عترتى ، اهَل بيتى ؛ فِإنَُّهما لَْن يْفتَِرقا 

َحتّى  يِرَدا َعلَّى الَْحوَض. 
 صلِّ علی  محمد م؛ اللّهبحانَكهللا و سالحمد
ــرارِ  ــه مظاهر جمالك  و جاللك  و خزائنِ اس و آل
 الذی  تجلّی  فيه  االَحدية بِجميعِ أسمائك كتابِك
 ك ؛ و اللَّعنير حتّی  المستَأْثَرِ منها الّذی  اليعلَمه غَ

بيثه.  جره الخَ علی  ظالميهم  اصلِ الشَ
ــب  می دانم  كه  شمه ای   و بعد، اينجانب  مناس
ــاه  و قاصر در باب  «ثقلين » تذكر دهم ؛ نه  از  كوت
ــث  مقامات  غيبی  و معنوی  و عرفانی ، كه  قلم   حي

مثل  منی  عاجز است  از جسارت  در مرتبه ای  كه  عرفان  آن  بر تمام  دايرة  وجود، از ملك  تا ملكوت  اعلی  و از آنجا تا الهوت  و آنچه  در فهم  
من  و تو نايد، سنگين  و تحمل  آن  فوق  طاقت ، اگر نگويم  ممتنع  است ؛ و نه  از آنچه  بر بشريت  گذشته  است ، از مهجور بودن  از حقايق  مقام  
واالی «ثقل  اكبر»، و «ثقل  كبير» كه  از هر چيز اكبر است  جز ثقل  اكبر كه  اكبر مطلق  است ؛ و نه  از آنچه  گذشته  است  بر اين  دو ثقل  از 
ــت  با قصور اطالع  و وقت  محدود؛ بلكه  مناسب  ديدم  اشاره ای   ــمارش  آن  برای  مثل  منی  ميسر نيس ــمنان  خدا و طاغوتيان  بازيگر كه  ش دش

گذرا و بسيار كوتاه  از آنچه  بر اين  دو ثقل  گذشته  است  بنمايم . 
دا علَی الْحوض  اشاره  باشد بر اينكه  بعد از وجود مقدس  رسول اهللا ـ صلی اهللا عليه  و آله  و سلم  ـ هرچه  بر  قا حتّی  يرِ شايد جملة  لَن يفْتَرِ
يكی  از اين  دو گذشته  است  بر ديگری  [نيز] گذشته  است  و مهجوريت  هر يك  مهجوريت  ديگری  است ، تا آنگاه  كه  اين  دو مهجور بر رسول  
ــول  اكرم ـ  صلی اهللا عليه  و آله  و سلم ـ  گذشته ،  ــتمی كه  از طاغوتيان  بر اين  دو وديعة  رس ــوند ... و بايد گفت  آن  س خدا در «حوض » وارد ش

بر امت  مسلمان  بلكه  بر بشريت  گذشته  است  كه  قلم  از آن  عاجز است . 
ــت  و (در) كتب  اهل  سنت  از «صحاح  ششگانه » تا كتب   ــلمين  اس ــت  كه  حديث «ثقلين » متواتر بين  جميع  مس و ذكر اين  نكته  الزم  اس
ديگر آنان ، با الفاظ  مختلفه  و موارد مكرره  از پيغمبر اكرم  ـ صلی اهللا عليه  و آله  و سلم  ـ به  طور متواتر نقل  شده  است . و اين  حديث  شريف  
حجت  قاطع  است  بر جميع  بشر به ويژه  مسلمانان  مذاهب  مختلف ؛ و بايد همه  مسلمانان  كه  حجت  بر آنان  تمام  است  جوابگوی  آن  باشند؛ 

و اگر عذری  برای  جاهالن  بی خبر باشد برای  علمای  مذاهب  نيست . 
اكنون  ببينيم  چه  گذشته  است  بر كتاب  خدا، اين  وديعة  الهی  و ماترك  پيامبر اسالم  ـ صلی اهللا عليه  و آله  و سلم  ـ؛ مسائل  أسف انگيزی  
ــد. خودخواهان  و طاغوتيان ، قرآن  كريم  را وسيله ای   ــالم شروع  ش ــهادت  حضرت  علی عليه الس كه  بايد برای  آن  خون  گريه  كرد، پس  از ش
ــر قرآن  را از پيامبر اكرم  ـ صلی اهللا عليه  و  ــنايان  به  حقايق  را كه  سراس ــران  حقيقی  قرآن  و آش كردند برای  حكومت های  ضد قرآنی ؛ و مفس
م الثقلين  در گوششان  بود با بهانه های  مختلف  و توطئه های  از پيش  تهيه  شده ، آنان   آله  و سلم  ـ دريافت  كرده  بودند و ندای  انّی  تارك فيكُ
ــت ـ  از  ــتور زندگانی  مادی  و معنوی  بود و اس ــريت  تا ورود به  حوض ، بزرگترين  دس را عقب  زده  و با قرآن ، در حقيقت  قرآن  راـ  كه  برای  بش
صحنه  خارج  كردند؛ و بر حكومت  عدل  الهی  ـ كه  يكی  از آرمانهای  اين  كتاب  مقدس  بوده  و هست  ـ خط  بطالن  كشيدند و انحراف  از دين  

خدا و كتاب  و سنت  الهی  را پايه گذاری  كردند، تا كار به  جايی  رسيد كه  قلم  از شرح  آن  شرمسار است . 
ــد جهانيان  و نقطه  جمع  همه   ــد تا آنجا كه  قرآن  كريم  را كه  برای  رش و هرچه  اين  بنيان  كج  به  جلو آمد كجی ها و انحراف ها افزون  ش
ــامخ  احديت  به  كشف  تام  محمدی  (ص ) تنزل  كرد كه  بشريت  را به  آنچه  بايد برسند برساند و اين   ــری ، از مقام  ش ــلمانان  بلكه  عائله  بش مس
وليدة   «علم  االسماء» را از شر شياطين  و طاغوت ها رها سازد و جهان  را به  قسط  و عدل  رساند و حكومت  را به  دست  اوليا ء اهللا، معصومين  
ـ عليهم  صلوات  االولين  و االخرين  ـ بسپارد تا آنان  به  هر كه  صالح  بشريت  است  بسپارند ـ چنان  از صحنه  خارج  نمودند كه  گويی  نقشی  
ــيله ای  برای   ــت  حكومتهای  جائر و آخوندهای  خبيث بدتر از طاغوتيان،  وس ــيد كه  نقش  قرآن  به  دس برای  هدايت  ندارد و كار به  جايی  رس
ــد. و مع االسف  به  دست  دشمنان  توطئه گر و دوستان  جاهل ، قرآن  اين  كتاب   ــتمگران  و معاندان  حق  تعالی  ش ــاد و توجيه  س اقامة  جور و فس
سرنوشت ساز، نقشی  جز در گورستان ها و مجالس  مردگان  نداشت  و ندارد و آنكه  بايد وسيله  جمع  مسلمانان  و بشريت  و كتاب  زندگی  آنان  
باشد، وسيلة  تفرقه  و اختالف  گرديد و يا به كلی  از صحنه  خارج  شد، كه  ديديم  اگر كسی  دم  از حكومت  اسالمی برمی آورد و از سياست ، كه  
ــلم  ـ و قرآن  و سنت  مشحون  آن  است ، سخن  می گفت ، گويی  بزرگ ترين   ــول  بزرگوار ـ صلی اهللا عليه  و آله  و س ــالم  و رس نقش  بزرگ  اس

معصيت  را مرتكب  شده ؛ و كلمه   «آخوند سياسی» موازن  با آخوند بی دين  شده  بود و اكنون  نيز هست . 
و اخيرًا قدرت های  شيطانی  بزرگ  به  وسيله  حكومت های  منحرف خارج  از تعليمات  اسالمی ، كه  خود را به  دروغ  به  اسالم  بسته اند، برای  

حديث «ثقلين » متواتر بين  جميع  مسـلمين  است  و در كتب  
اهل  سـنت  از «صحاح  ششگانه » تا كتب  ديگر آنان ، با الفاظ  
مختلفه  و مـوارد مكرره  از پيغمبر اكرم  ـ صلى اهللا عليه  و آله  
و سلم  ـ به  طور متواتر نقل  شده  است . و اين  حديث  شريف  
حجت  قاطع  اسـت  بر جميع  بشر به ويژه  مسلمانان  مذاهب  
مختلف ؛ و بايد همة  مسـلمانان  كه  حجت  بر آنان  تمام  است  
جوابگوى  آن  باشند؛ و اگر عذرى  براى  جاهالن  بى خبر باشد 

براى  علماى  مذاهب  نيست . 
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محو قرآن  و تثبيت  مقاصد شيطانی  ابرقدرتها قرآن  را با خط  زيبا طبع  می كنند و به  اطراف  می فرستند و با اين  حيله  شيطانی،  قرآن  را 
ــوی  طبع  كرد و عده ای  را اغفال  كرد و بعض  آخوندهای  بی  ــارج  می كنند. ما همه  ديديم  قرآنی  را كه  محمدرضا خان  پهل ــه  خ از صحن
خبر از مقاصد اسالمی هم  مداح  او بودند. و می بينيم  كه  ملك  فهد هر سال  مقدار زيادی  از ثروتهای  بی پايان  مردم  را صرف  طبع  قرآن  
كريم  و محالّ تبليغات مذهبِ ضد قرآنی  می كند و وهابيت ، اين  مذهب  سراپا بی اساس  و خرافاتی  را ترويج  می كند؛ و مردم  و ملت های  

غافل  را سوق  به  سوی  ابرقدرت ها می دهد و از اسالم  عزيز و قرآن  كريم  برای  هدم  اسالم  و قرآن  بهره برداری  می كند. 
ما مفتخريم  و ملت  عزيز سرتا پا متعهد به  اسالم  و قرآن  مفتخر است  كه  پيرو مذهبی  است  كه  می خواهد حقايق  قرآنی ، كه  سراسر 
آن  از وحدت  بين  مسلمين  بلكه  بشريت  دم  می زند، از مقبره ها و گورستانها نجات  داده  و به  عنوان  بزرگترين  نسخة  نجات  دهندة  بشر 
از جميع  قيودی  كه  بر پای  و دست  و قلب  و عقل  او پيچيده  است  و او را به  سوی  فنا و نيستی  و بردگی  و بندگی  طاغوتيان  می كشاند 

نجات  دهد. 
و ما مفتخريم  كه  پيرو مذهبی  هستيم  كه  رسول  خدا مؤسس  آن  به  امر خداوند تعالی  بوده ، و اميرالمؤمنين  علی  بن  ابی طالب ، اين  

بنده  رها شده  از تمام  قيود، مأمور رها كردن  بشر از تمام  اغالل  و بردگی ها است . 
ما مفتخريم  كه  كتاب  نهج البالغه  كه  بعد از قرآن  بزرگترين  دستور زندگی  مادی  و معنوی  و باالترين  كتاب  رهايی بخش  بشر است  

و دستورات  معنوی  و حكومتی  آن  باالترين  راه  نجات  است ، از امام  معصوم  ما است . 
ــب  زمان ـ  عليهم  آالف  التحيات   ــر حضرت  مهدی  صاح ــم  كه  ائمة  معصومين ، از علی  بن  ابيطالب  گرفته  تا منجی  بش ــا مفتخري م

والسالم  ـ كه  به  قدرت  خداوند قادر، زنده  و ناظر امور است ، ائمة  ما هستند. 
ما مفتخريم  كه  ادعية  حياتبخش  كه  او را «قرآن  صاعد» می خوانند از ائمة  معصومين  ما است . «مناجات  شعبانية » امامان  و «دعای  
ــجاديه »، اين  زبور آل  محمد و «صحيفة  فاطميه » كه  كتاب  الهام  شده  از  ــالم  ـ و «صحيفة  س ــين  بن  علی  ـ عليهما الس عرفات » حس

جانب  خداوند تعالی  به  زهرای  مرضيه  است  از ما است . 
ــول  ـ صلی اهللا عليه  و آله  ـ و ائمة   ــی  جز خدای  تعالی  و رس ــت  و كس ــخصيت  تاريخ  اس ما مفتخريم كه  «باقرالعلوم » باالترين  ش

معصومين  عليهم السالم   مقام  او را درك  نكرده  و نتوانند درك  كرد، از ما است . 
ــت . و ما مفتخريم  به  همه  ائمه   ــت ، يكی  از آثار اوس ــت  كه  فقه  ما كه  دريای  بی پايان  اس و ما مفتخريم  كه  مذهب  ما «جعفری» اس

معصومين  ـ عليهم  صلوات اهللا ـ و متعهد به  پيروی  آنانيم .
                                                          فرازهاى نخستين وصيت نامه امام خمينى رحمه اهللا

خودخواهان  و طاغوتيان ، قرآن  كريم  را وسـيله اى  كردند براى  حكومت هاى  ضد قرآنى ؛ و مفسـران  
حقيقـى  قرآن  و آشـنايان  به  حقايق  را كه  سراسـر قـرآن  را از پيامبر اكرم  ـ صلـى اهللا عليه  و آله  و 
سلم  ـ دريافت  كرده  بودند و نداى  اِنّى  تارٌك فيُكُم الثقلين  در گوششان  بود، با بهانه هاى  مختلف  و 
توطئه هاى  از پيش  تهيه  شده ، آنان  را عقب  زده  و با قرآن ، در حقيقت  قرآن  را ـ كه  براى  بشريت  تا 
ورود به  حوض ، بزرگترين  دستور زندگانى  مادى  و معنوى  بود و است  ـ از صحنه  خارج  كردند؛ و بر 
حكومت  عدل  الهى  ـ كه  يكى  از آرمان هاى  اين  كتاب  مقدس  بوده  و هسـت  ـ خط  بطالن  كشـيدند 
و انحراف  از دين  خدا و كتاب  و سـنت  الهى  را پايه گذارى  كردند، تا كار به  جايى  رسـيد كه  قلم  از 

شرح  آن  شرمسار است . 
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